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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2015. június 24-én, szerdán 09:00 órakor 

megtartott rendes ülésének 

jegyzőkönyve 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rende lete 
Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 10/2015. (VI. 25.) önkormányzati rend elete a 
helyi közm űvelődésről 

132/2015. (VI. 24.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről  

133/2015. (VI. 24.) határozata a polgármesteri besz ámolóról 

134/2015. (VI. 24.) számú határozata a napirendi po nt módosításáról 

135/2015. (VI. 24.) számú határozata a napirendi po ntról 

136/2015.  (VI. 24.) számú határozata a Bartók Béla  utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatban 

137/2015.  (VI. 24.) számú határozata a Bartók Béla  utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatban 

138/2015.  (VI. 24.) számú határozata a Bartók Béla  utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatban 

139/2015.  (VI. 24.) számú határozata a Bartók Béla  utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatban 

140/2015. (VI. 24.) számú határozata 2162 Őrbottyán, Külterület 050/9 hrsz. alatti ingatlan 
haszonbérletbe adásáról 

141/2015. (VI. 24.) számú határozata a 2162 Őrbottyán, Domb utca 305/4 hrsz. alatti ingatlan 
megvételér ől 

142/2015. (VI. 24.) határozata az Izotóp Tájékoztat ó Társulástól 2015. évre megítélt támogatás 
felosztásának módosításáról 

143/2015. (VI. 24.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl őségi 
Programjának felülvizsgálatáról 

144/2015. (VI. 24.) számú határozata Őrbottyán Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának  
elfogadásáról 

145/2015. (VI. 24.) számú határozata a települési ö nkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására kiírt pályázat benyújtás áról 

146/2015. (VI. 24.) számú határozata a „Közm űvelődési érdekeltségnövel ő támogatásra irányuló” kiírt 
pályázat benyújtásáról 

147/2015. (VI. 24.) számú határozata m űvelődési házak helyzetér ől készült beszámolóról  

148/2015. (VI. 24.) számú határozata Őrbottyán Intézményközpont Városépítészeti és Építés zeti 
Ötletpályázat eredményének megállapításáról 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-én, szerdán 09:00 órakor 
tartott rendes üléséről. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

 (2162 Őrbottyán, Fő út 63.) 

Jelen vannak: Kmetty Károly   polgármester 

 Szabó István Ferenc  alpolgármester 

 Benedek Éva   képviselő 

 Cserepka András   képviselő 

 Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő 

 Dékány András   képviselő 
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 Kiss László    képviselő 

 Kollár Sándor   képviselő 

 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 

 Kiskuti Petra   aljegyző 

 Kiszely Zoltán   önkormányzati iroda vezető 

 Szoboszlai Józsefné  élelmezésvezető 

 Czeba Judit   jegyzőkönyvvezető 

 Igazoltan távol:  Lehoczky Enikő    képviselő 

Napirend előtt:  

Képviselői kérdések, interpellációk, felszólalások 

-  Polgármester beszámolója a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról, 
tájékoztatója az előző képviselő-testületi ülés óta tett intézkedésekről 

NAPIRENDEK 

Nyílt ülés keretében 

1. A Bartók Béla utcai sporttelep gondnokolása, működtetése, klub helység hasznosítása  

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása  

3. Önkormányzati rendelet alkotása a helyi közművelődésről  

4. 2162 Őrbottyán, Külterület 050/9 hrsz. alatti ingatlan haszonbérletbe adása   

5. 2162 Őrbottyán, Domb utca 305/4 hrsz. alatti ingatlan megvétele- temető területének bővítése  

6. ITT- támogatási összeg felhasználásának módosítása  

7. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

8.  Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása  

9.  Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra pályázat benyújtása 

10. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra irányuló pályázat benyújtása 

11.  Beszámoló a művelődési házak állapotáról 

12.  Városépítészeti és Építészi Ötletpályázat eredményének megállapítása 

13.  Egyebek 

Zárt ülés keretében  

14. Bartók Béla utcai sportpályán lévő épület helyiségének büfé üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása  

15. Kitüntető címek adományozása - jó tanuló- jó sportoló  

Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 fővel 
van jelen, határozatképes. Lehoczky Enikő képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Cserepka András képviselőt kérem fel. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a jegyz őkönyv hitelesít ő választásáról az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 132/2015. (VI. 24.) számú határozata a 
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 24-én, szerdán 09:00 órakor tartandó 
rendes ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Cserepka András képviselőt választja.  

Napirend el őtt: Polgármesteri beszámoló 

Kmetty Károly polgármester: Napirendek előtt a polgármesteri beszámolóval kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása?  

Benedek Éva képvisel ő: Érdeklődnék, hogy sikerrel járt-e az adóügyi ügyintézői álláshelyre kiírt pályázat? 
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Igen, július 1-jétől kezd az új munkatárs. 

 

Kmetty Károly polgármester:  A pályázat eredményes volt, úgy tűnik, hogy megtaláltuk azt a személyt, aki 
besegít az adócsoport munkájába. 

Kmetty Károly polgármester:  Amennyiben további kérdés nincs, aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 133/2015. (VI. 24.) határozata a polg ármesteri 
beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadja. 

Kmetty Károly polgármester:  Napirendek előtt van-e kérdése, hozzászólása valakinek? 

Szabó István alpolgármester:  Szeretném átadni Polgármester úrnak a Polgárőr városi kitüntető címet. 
Ezzel kapcsolatban mondanám, hogy a közös munkáért kaptuk ezt az elismerést, amiben az Önkormányzat, 
a Rendőrség és a Polgárőrségi is nagy szerepet vállalt. Szeretném Kiskuti Petrának külön megköszönni a 
pályázat összeállítását, nélküle nem tudtunk volna elindulni ezen. Ott is elhangzott, hogy a polgárőrök saját 
szabadidejükben, önkéntesen és ellenszolgáltatás nélkül látják el a feladatukat. Pintér belügyminiszter úr is 
alátámasztotta, hogy szeretnék ezt támogatni és szeretnék, hogy ha minél többen belépnének a polgárőrök 
közé. Július 1-jétől a 14. életévet betöltött állampolgárok is lehetnek kis polgárőrök. Továbbra is szeretnénk, 
hogy ha minél több munkát bevállalnának. Büszkék lehetünk és köszönjük mindenkinek a segítséget. 

Kmetty Károly polgármester:  Köszönjük szépen. Van-e még valakinek napirend előtt kérdése, 
felszólalása?  

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Amennyiben nincs, következő lépésként kérdezem, hogy a kiküldött 
napirendhez van-e valakinek hozzászólása, kérdése?  

Dékány András képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság ülésének napirendje közül, kettő szerepel a mai ülésen, 
azt szeretném kérdezni, hogy a harmadikkal történt-e valami? 

Kmetty Károly polgármester:  Kivettük a napirendből. A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy amikor dr. 
Császi Andrea álláspontját is ismerjük, akkor kerüljön újból napirendre. A zárt napirendi pontokban 
szeretnék egy módosítást javasolni, amelyben ITT-vel kapcsolatban kell határozatot hozni. Aki a 
módosítással egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 134/2015. (VI. 24.) számú határozata a 
napirendi pontok módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 24-én, szerdán 09:00 órakor tartandó zárt 
ülésének napirendi pontjait kiegészíti az ITT társulási tagság kérdése napirenddel. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a mai ülés napirendjét az előbb elfogadott kiegészítéssel elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 135/2015. (VI. 24.) számú határozata a 
napirendi pontról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 24-én, szerdán 09:00 órakor tartandó 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

Nyílt ülés keretében 

1. A Bartók Béla utcai sporttelep gondnokolása, működtetése, klub 
helység hasznosítása  

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása  

3. Önkormányzati rendelet alkotása a helyi közművelődésről  
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4. 2162 Őrbottyán, Külterület 050/9 hrsz. alatti ingatlan haszonbérletbe 
adása   

5. 2162 Őrbottyán, Domb utca 305/4 hrsz. alatti ingatlan megvétele- 
temető területének bővítése  

6. ITT- támogatási összeg felhasználásának módosítása  

7. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

8. Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása  

9. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra pályázat 
benyújtása 

10. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra irányuló pályázat 
benyújtása 

11. Beszámoló a művelődési házak állapotáról 

12. Városépítészeti és Építészi Ötletpályázat eredményének megállapítása 

 13. Egyebek 

Zárt ülés keretében  

14. Bartók Béla utcai sportpályán lévő épület helyiségének büfé 
üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása  

15. Kitüntető címek adományozása - Jó tanuló- jó sportoló díj  

16. ITT társulási tagság kérdése 

1. napirendi pont: A Bartók Béla utcai sporttelep g ondnokolása, m űködtetése, klubhelyiség 
hasznosítása 

Kmetty Károly polgármester:  Tárgyalta az Ügyrendi, a Kulturális- és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság. Átadnám az előterjesztőnek a szót. Kérnék mindenkit, hogy igyekezzen tömören, 3 percben 
megfogalmazva elmondani a javaslatait, az SZMSZ-ünk szerint.  

Kiss László képvisel ő: Határozati javaslatban négy pont látható, melyekről a Kulturális és Sport Bizottság 
külön szavazott. Az 1. pontját, miszerint a szerződést felbontja a bizottság támogatta. A 2. és 3. pont szintén 
támogatásra került. A 4. pontot nem támogatta a Kulturális és Sport Bizottság.   

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság a Kulturális és Sport Bizottsággal 
megegyező döntést hozott.  

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság is az előzőekben elhangzott döntést hozta. 

Kmetty Károly polgármester:  Egyéb kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? 

Cserepka András képvisel ő: Csapó Károlyt kérdezem, hogy ez a megállapodás egyezik a ti 
szándékotokkal is? Elálltok a korábbi elképzelésetektől? 

Csapó Károly OBCSE elnök:  Nem. Volt egy megbeszélés, a három sportegyesület vezetője és a Kulturális 
és Sport Bizottság elnökének részvételével, ahol ezt érintően született megállapodás, amit az OBCSE nem 
fogadott el. Nagyjából ezekre a pontokra vonatkozott. Korábbi javaslatainkat, ajánlatainkat fenntartjuk. Egy 
pontot nem támogattak a bizottságok, ami a működtetésről és a vonatkozó dolgokról szól. Úgy gondoljuk, 
ebben benne van, hogy a működtetés pontos formája és lehetőségei kidolgozás alatt lesznek. 

Kiss László képvisel ő: Volt egy informális megbeszélés, ahol egy megállapodás, többségi döntés született, 
hogy a településén meglévő sportegyesületek milyen irányba szeretnének elmenni a sporttelep 
működtetésével, gondokolásával kapcsolatos kérdésekben. Ezért volt szükség erre a megállapodásra, hogy 
legyen egy plusz információ, ami segíti a képviselő-testület számára a döntéshozatalt. 

Kmetty Károly polgármester:  Egy kiegészítést szeretnék tenni. Mindenki tudja, hogy foglalkozunk annak a 
gazdálkodó szervezetnek a felállításával, ami részben városüzemeltetési és egyéb üzemeltetési feladatokat 
láthat el a jövőben. Most fog szavazni a képviselő-testület az előterjesztésekről és amennyiben ez a 
szervezet feláll, akkor ennek tevékenységi körében meg kell nézni, hogy a sportpályák üzemeltetési 
feladatait ki, hogyan lássa el. A gondnokolási szerepkört is szükséges átgondolni. Egyenként fogunk 
szavazni a határozati javaslat pontjairól.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 136/2015.  (VI. 24.) számú határozata  a Bartók 
Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatosan  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OBCSE-val megkötött Bartók Béla 
utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatos szerződést felbontja.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 137/2015.  (VI. 24.) számú határozata  a Bartók 
Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatosan . 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bartók Béla utcai sporttelep 
gondnokolási feladataival a Tökmag Focisuli SE-t bízza meg. A feladat ellátásáért az egyesület vezetője 
felel. Az egyesületet a gondnokolási feladatok ellátásáért 50.000 Ft összegű díjazás illeti meg. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 138/2015.  (VI. 24.) számú határozata  a Bartók 
Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatosan . 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gondnokolási szerződés aláírására. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 7 igen, 1 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 139/2015.  (VI. 24.) számú határozata  a Bartók 
Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatosan . 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kulturális és Sport Bizottság 
Bartók Béla utcai sporttelep működtetésével és a klubhelyiség hasznosításával kapcsolatos, az 
előterjesztésben szereplő javaslatait nem fogadja el. 

2. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költsé gvetésének módosítása  

Kmetty Károly polgármester:  Mindegyik bizottság tárgyalta. Kérdezem a bizottságok elnökeit, hogy a 
bizottságok hogyan döntöttek? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. 

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Benedek Éva képvisel ő: A Humánügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Kiss László képvisel ő: A Kulturális és Sport Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Kmetty Károly polgármester: Aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Kmetty Károly polgármester rendelet-tervezetet terj esztett el ő, melyet a képvisel ő-testület 8 igen, 0 
ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadott . 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rende lete 
Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésé ről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

3. napirendi pont: Önkormányzati rendelet alkotása a helyi közm űvelődésről  

Kmetty Károly polgármester:  Az Ügyrendi, valamint a Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta. Kérdezem a 
bizottságok elnökeit, hogy milyen döntés született? 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a 
képviselő-testületnek. A bizottsági ülésen az előterjesztő befogadta azt a javaslatot, hogy a  8. § (4)-(5) 
bekezdései elhagyásra kerüljenek. 

Kiss László képvisel ő: A Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, 
szintén azzal a kitétellel, hogy a 8. § (4) és (5) bekezdései elhagyásra kerüljenek.  

Kmetty Károly polgármester:  Van-e esetleg az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

Dékány András képvisel ő: Mi volt az indoka annak, hogy ez kikerült a tervezetből?  
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Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nincs jelentősége, e-nélkül is létre lehet bármilyen alapot hozni. Eddig 
létrehozott alapokba sem történ semmilyen befizetés. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a rendelet tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Kmetty Károly polgármester rendelet-tervezetet terj esztett el ő, melyet a képvisel ő-testület 8 igen, 0 
ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadott . 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 10/2015. (VI. 25.) önkormányzati rend elete a 
helyi közm űvelődésről 

4. napirendi pont: 2162 Őrbottyán, Külterülete 050/9 hrsz. alatti ingatlan h aszonbérletbe adása 

Kmetty Károly polgármester:  Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Kérdezem a bizottsági elnökét, hogy milyen 
döntés született? 

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dékány András képvisel ő: Az általános rendnek, szokásnak megfelelően kell, hogy legyenek bíráló 
bizottságok, mégpedig a falugazdász vezetésével. Tudom, hogy Őrbottyánnak van falugazdásza, de ilyen 
szervezete nincsen? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Nincsen. 

Kmetty Károly polgármester:  Cserepka Andrást kérdezem, hogy volt ilyen a múltban? 

Cserepka András képvisel ő: Nem volt.  

Kmetty Károly polgármester: További kérdése, hozzászólása van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban? 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 140/2015. (VI. 24.) számú határozata 2162 
Őrbottyán, Külterület 050/9 hrsz. alatti ingatlan ha szonbérletbe adásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2162 Őrbottyán, Külterület 050/9 
hrsz. alatti ingatlan haszonbérletbe kívánja adni a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 
évi CXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

5. napirendi pont: 2162 Őrbottyán, Domb utca 305/4 hrsz. alatti ingatlan meg vétele- temet ő 
területének b ővítése  

Kmetty Károly polgármester:  A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérdezem Kollár Sándort, mint a bizottság 
elnökét, hogy milyen döntés született. 

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság a határozat A) pontját javasolja elfogadásra a képviselő-
testületnek, mely szerint Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2162 
Őrbottyán, Domb utca 305/4 hrsz. alatti ingatlant 4.000.000 Ft-ért meg kívánja vásárolni.  Felhatalmazza a 
polgármester az adás-vételi szerződés aláírására.  

Kiss László képvisel ő: A forrás megnevezés hiányzik. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ez az összeg került a költségvetésbe elkülönítésre, betervezésre.  

Kmetty Károly polgármester:  A tulajdonos a vele történt egyeztetés során jelezte, hogy magasabb 
összegre gondolt, mint amiről előzetesen szó volt, és amely összeg betervezésre került a 
költségvetésünkbe. Azért gondoltuk az előterjesztést ebben a formában megtenni, mert a temetőink 
helyzetét végig gondolva - ha nem is tudunk megegyezni – van még ennek hozzávetőlegesen egy 10-15 
éves kifutási ideje. Végső esetben a vácbottyáni részen elhelyezkedő temetőnél van lehetőség bővítésre. 
Amennyiben nem tudunk megegyezni, nem biztos, hogy minden áron ezt az ingatlant meg kell venni. 
Meglátjuk, hogy mit fog reagálni a tulajdonos. Nem akartuk módosítani azt az összeget, amely a 
költségvetésünkben szerepelt. 

Dékány András képvisel ő: Az engedély nélkül épített faház lebontásának költségét az eladó fogja viselni? 
Született ezzel kapcsolatosan tárgyalás és eredmény? A másik kérdésem, hogy kell-e módosítanunk erre az 
ingatlanra a rendezési tervünket. 
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Kmetty Károly polgármester:  Az építmény régóta rajta volt, nem tudom, hogy történt-e felszólítás. 
Gondolom, hogy nem véletlen, hogy nem történt semmilyen lépés. A másik kérdés kapcsán, ha megvennénk 
az ingatlant, akkor a temető bővítési szempontjait fogjuk figyelembe venni.  

Kmetty Károly polgármester:  Aki elfogadja a határozati javaslat A) pontját, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 141/2015. (VI. 24.) számú határozata a 2162 
Őrbottyán, Domb utca 305/4 hrsz. alatti ingatlan meg vételér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2162 Őrbottyán, Domb utca 305/4 
hrsz. alatti ingatlant 4.000.000 Ft-ért meg kívánja vásárolni. Felhatalmazza a polgármester az adás-vételi 
szerződés aláírására.  

6. napirendi pont: ITT- támogatási összeg felhaszná lásának módosítása 

Kmetty Károly polgármester:  Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérdezem a bizottság 
elnökét, hogy milyen döntés született. 

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 142/2015. (VI. 24.) határozata az Izo tóp 
Tájékoztató Társulástól 2015. évre megítélt támogat ás felosztásának módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izotóp Tájékoztató Társulástól 2015. évre megítélt 
támogatást az alábbi megbontás szerint hagyja jóvá: A támogatás részletezése felhasználási célok szerint: 

Felhalmozási támogatás összesen: önkormányzati közterület fejlesztés: 12.900.000 Ft 

7. napirendi pont: A Helyi Esélyegyenl őségi Program felülvizsgálata 

Kmetty Károly polgármester:  Az előterjesztést a Humánügyi Bizottság tárgyalta, kérdezem a bizottság 
elnökét, hogy milyen döntés született? 

Benedek Éva képvisel ő: A Humánügyi Bizottság a HEP felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Egy kiegészítést kell tennem, - mert időközben, ahogy az előterjesztésben is 
szerepelt – egy külső szakértő kötelezően véleményezte az anyagot. A hivatalos vélemény technikai okok 
miatt nem érkezett meg, így ezt nem tudom megmutatni a testületnek. Viszont az általa tett javaslatokat 
átvezettem az előterjesztésen. Az anyag lényegében nem változott, kiegészült egy táblázattal, ami az új 
intézkedés bevezetésének egy részletesebb kifejtését tartalmazza, valamint bekerült egy kötelező elem a 
dokumentumba, ami egy sablon alapján készült. Illetve az intézkedési tervnél, a részletes táblába került be 
egy új szöveg, azoknál a pontoknál, hogy a megvalósítás határideje nem járt le, ott ez egységesen szerepel, 
valamint, hogy a végrehajtás folyamatos. Ennyi kiegészítést kellett tennem. Más kifogást nem emelt. Ha a 
testület elfogadja, akkor hivatalosan fel kell tölteni egy központi szoftverre és egységes szerkezetben 
feltenni. Ezt követően közzéteszik a kutató intézet hivatalos oldalán.  

Dékány András képvisel ő: Itt szerepel, hogy a határozatot a melléklet szerint fogadjuk el. Nem kaptam 
mellékletet. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ennek az oka, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot nem küldtem ki 
újra, mert az anyag nem változott ezek a módosítások pedig az imént elhangzott okok miatt nem 
szerepelnek benne. Tehát azért, mert a kiküldéskor még ezek a most elmondott információk nem voltak a 
birtokunkban. A bizottsági ülések előtt kiküldött anyagok között viszont szerepel. Az akkor kiküldött 
anyaghoz képest a Petra által most elmondottak változnak. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Hétfőn kaptam meg a mentori véleményt, aznap vittem fel a változásokat. Addig 
nem akartuk kiküldeni, amíg a mentor jóvá nem hagyja.  

Kmetty Károly polgármester:  További kérdése, hozzászólása van-e valakinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban? 
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 143/2015. (VI. 24.) számú határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl őségi Programjának felülvizsgálatáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Őrbottyán Város Önkormányzata 
2013-2018. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát a határozat melléklete szerint 
elfogadja. Felkéri a Humánügyi Bizottság elnökét, hogy koordinálja a Helyi Esélyegyenlőségi Programban 
megfogalmazott intézkedések végrehajtását. 

8. napirendi pont: Szolgáltatástervezési koncepció elfogadása  

Kmetty Károly polgármester:  Az előterjesztést tárgyalta a Humánügyi Bizottság. Kérdezem a bizottság 
elnökét, hogy milyen döntés született? 

Benedek Éva képvisel ő: A Humánügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Az 
elfogadás után a szociális kerekasztalt össze kell hívnunk. 

Kmetty Károly polgármester:  Van-e kérdése, hozzászólása valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 144/2015. (VI. 24.) számú határozata 
Őrbottyán Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának  elfogadásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Őrbottyán Város 
Szolgáltatástervezési Koncepcióját e határozat melléklete szerint elfogadja. Felkéri a Humánügyi 
Bizottságot, hogy koordinálja a Koncepcióban megfogalmazott intézkedések végrehajtását. 

9. napirendi pont: Rendkívüli önkormányzati költség vetési támogatásra pályázat benyújtása 

Kmetty Károly polgármester:  Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy milyen 
döntés született? 

Kollár Sándor képvisel ő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Kmetty Károly polgármester:  Van-e további kérdése, hozzászólása valakinek? 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 145/2015. (VI. 24.) számú határozata a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázat 
benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által kiírt „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli 
szociális támogatásra)” címet viselő pályázatra pályázatot nyújt be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
biztonságos fenntartása érdekében 14.490.710 Ft összegben. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a 
pályázati dokumentáció elkészíttetéséről és benyújtásáról a pályázati kiírásban foglaltak szerint. 

10. napirendi pont: Közm űvelődési érdekeltségnövel ő támogatásra irányuló pályázat benyújtása 

Kmetty Károly polgármester:  Tárgyalta a Kulturális és Sport Bizottság, kérdezem a bizottság elnökét, hogy 
milyen döntés született. 

Kiss László képvisel ő: A Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Kmetty Károly polgármester:  Van-e kérdése, hozzászólása valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 146/2015. (VI. 24.) számú határozata a 
„Közm űvelődési érdekeltségnövel ő támogatásra irányuló” kiírt pályázat benyújtásáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az emberi erőforrások minisztere által 
kiírt „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra irányuló” címet viselő pályázati kiírásra pályázatot nyújt 
be. A bruttó 619.912 Ft saját forrás a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi elemi költségvetésébe 
betervezésre került. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció elkészíttetéséről és 
határidőben való benyújtásáról a pályázati kiírásban foglaltak szerint. 

11. napirendi pont: Beszámoló a m űvelődési házak állapotáról 

Kmetty Károly polgármester:  Tárgyalta a Kulturális és Sport Bizottság, kérdezem a bizottság elnökét, hogy 
milyen döntés született. 

Kiss László képvisel ő: A Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, annyi 
kiegészítéssel, hogy a költségvetés tervezésével párhuzamosan készüljön egy előterjesztési koncepció arra 
vonatkozóan, hogy milyen különbségekkel kívánnák megvalósítani ezeket a pontokat, melyek az 
előterjesztésben olvashatóak és a művelődési házak állagmegóvásával, fejlesztésével kapcsolatosak.   

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A határozati javaslat szövege kiegészült a létesítmények szóval. 

Benedek Éva képvisel ő: Azt szeretném hozzáfűzni, hogy ha meglesz az új Művelődési Házunk, gondoljuk 
végig, hogy mire szeretnénk majd a régi épületet használni. 

Kmetty Károly polgármester:  További kérdése, hozzászólása van-e még valakinek. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja a határozati javaslatot, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 147/2015. (VI. 24.) számú határozata 
művelődési házak helyzetér ől készült beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a művelődési házak helyzetéről 
készült beszámolót elfogadja. Felkéri a Kulturális és Sport Bizottságot, hogy dolgozzon ki részletes 
koncepciót az intézmény létesítményeinek állagmegóvására és felújítására. 

12. napirendi pont: Városépítészeti és Építészi Ötl etpályázat eredményének megállapítása 

Kmetty Károly polgármester:  Egyik bizottság sem tárgyalta. Egy hét tagú belső bizottság áttekintette a 10 
pályaművet. Az értékelés menete úgy történt, hogy mindenki elmondta, mind a szakmai, mind az 
emocionális érzéseit az egyes tervanyagokkal kapcsolatosan. A tervanyagokhoz készültek műszaki leírások, 
amelyek megfogalmazták szóban is azokat az irányokat, amelyeket a pályaművek tartalmaztak.  4 
pályázatot sorrendeztünk, de a kiírásunk szerint 3 pályaművet lehet pénzügyi díjazásban részesíteni. Az 
anyagokkal kapcsolatosan lenne-e valakinek észrevétele, kérdése? 

Kollár Sándor képvisel ő: Megjegyzést szeretnék tenni. Megnéztem mind a három anyagot, ami alapján 
nehéz sorrendiséget megállapítanunk. Az idő és az információ sem volt megfelelő. Abból az irányból 
közelíteném meg, hogy mi volt a célja ennek a pályáztatásnak. Ennek célja az volt, hogy az előttünk álló és 
a folyamatban lévő lobbi tevékenységhez legyen olyan prezentációs anyagunk, amelyből kiderül, hogy 
komolyan gondoljuk ezeknek az elképzeléseknek a megvalósítását. Amikor közel kerülünk a tűzhöz, akkor 
lesz feladatunk a tervezőkkel a kapcsolattartásnál. Remélem, hogy az ehhez fűzött reményeket, ami miatt 
mindezt elindítottuk hozni fogjuk. Támogatom a bizottság által körüljárt sorrend elfogadását.  

Cserepka András képvisel ő: Az előttem szóló bizottság elnökének mindkét megállapításával egyetértek. 
Azokkal a feltételekkel, hogy a későbbiekben a képviselő-testület mélyebben is megismerkedik ezekkel az 
anyagokkal.  
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Kmetty Károly polgármester:  Valamennyi pályamű modul rendszerben építette fel azokat az 
elgondolásokat, amiért ezt az egészet kiírtuk. Minden pályaműnek van erőssége. Lehetőségünk van arra, 
hogy a pályaművekből és az erősségekből egy olyan szintézist hozzunk létre, amellyel segíteni tudjuk a 
tervezőt. A képviselő-testület kell, hogy döntsön arról, hogy valamennyi anyagot megismerve mi legyen az, 
amit a tervezőnek odaadunk, hogy legalább egy igényes terv születhessen. Ez a kiadás az idei 
költségvetésbe nem került betervezésre, tehát úgy gondolom, hogy az őszi költségvetés-felülvizsgálat során 
meglátjuk, hogy tudunk-e szerepelni ezeken a pályázati területeken és adott-e a lehetőség, hogy 
átcsoportosítani erre pénzt. Erre beszerzési eljárást kell majd kiírnunk, de előtte, a képviselő-testületnek 
pontosan meg kell határoznia a különböző pályaművek erősségeit. 

Dékány András képvisel ő: Az alkotó pályázók lemondanak arról a jogról, hogy további jog birtokosok 
legyenek?  

Kmetty Károly polgármester:  A kiírásban szerepel, hogy az önkormányzat ezt a jogot megkapja. Kitértünk 
erre, hogy szabadon tudjuk az egyes művekből a jó elemeket kiemelni. További kérdése, hozzászólása van-
e még valakinek? 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a határozatot elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 148/2015. (VI. 24.) számú határozata 
Őrbottyán Intézményközpont Városépítészeti és Építés zeti Ötletpályázat eredményének 
megállapításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  

• Őrbottyán Intézményközpont Városépítészeti és Építészeti Ötletpályázat 1. helyezettjének járó bruttó 
500.000. Ft összegű díjat az AKA001 kódszámú pályaműnek ítéli, 

• Őrbottyán Intézményközpont Városépítészeti és Építészeti Ötletpályázat 2. helyezettjének járó bruttó 
300.000. Ft összegű díjat az OB428T kódszámú pályaműnek ítéli, 

• Őrbottyán Intézményközpont Városépítészeti és Építészeti Ötletpályázat 3. helyezettjének járó bruttó 
200.000. Ft összegű díjat az H9RAPI kódszámú pályaműnek ítéli, 

• felhatalmazza a polgármestert, hogy a Őrbottyán Intézményközpont Városépítészeti és Építészeti 
Ötletpályázat eredményét hirdesse ki, és honlapján és a helyben szokásos módon hozza 
nyilvánosságra. 

13. napirendi pont: Egyebek 

Kmetty Károly polgármester:  Egyebek napirendben van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Benedek Éva képvisel ő: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a Rákóczi úton létesítendő 
Egészségházzal kapcsolatban történt egy előzetes egyeztetés, ahol látványtervet illetve egy leegyszerűsített 
alaprajzot láttak az orvosok. Ezzel próbáltunk egy kicsit egyértelműsíteni. Haladnak a dolgok ezzel 
kapcsolatban. Másik, hogy szeretném, ha beszélnénk arról, hogy kaptak-e választ a levélírók, akik leadták 
szavazataikat a házszámozás kapcsán?  

Kmetty Károly polgármester:  A tájékoztatást köszönöm. A házszámozás kapcsán pedig szeretnék rövid 
időn belül egy informális beszélgetést, a lakosság által leadott észrevételekről. Áttekintettük a beadványokat, 
áttekintettük a gyűjtődoboz tartalmát is. Koncepcionális változások is vannak, szeretném ha megismerné a 
képviselő-testület, hogy milyen indokok mellett gondoltunk bizonyos dolgokon változtatni. Bizonyos 
ésszerűsítési lehetőséget gondoltunk át, szeretném ha erről tudnánk egyeztetni és utána ez kerülne egy 
rendkívüli testület elé elfogadásra. Vélhetőleg július 1-2. hetében lenne a rendkívüli testületi ülés, hogy ne 
csússzunk ki a határidőkből. A végleges döntést addig meg kell hozni. Ez után lehet a lakosokat értesíteni. 

Kollár Sándor képvisel ő: Tájékoztatás szeretnék adni arról, hogy múlt héten részt vettem az ITT által 
szervezett tanulmányi úton Spanyolországban. Egy atomerőművet, egy hulladéktárolót illetve annak a 
központját néztünk meg. A másik, hogy Polgármester úr érintőlegesen említette a Bartók Béla úti sportpálya 
kapcsán az önkormányzati szervezet felállítását, ezzel kapcsolatosan Csernánké Szoboszlai Szilviával 
közösen kezdeményeztük két környékbeli város, hasonló szervezetének a vezetőjével egy tájékoztató m 

Dékány András képvisel ő: Pénteken 9 órakor, a Vak Bottyán utcai buszmegállót a Pénzügyi Bizottság 
igyekszik karbantartani, hogy az méltóképen szolgálja a város lakóit. 
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Kmetty Károly polgármester:  Számos civil szervezet dolgozik ezen, köszönjük a hozzáállást. Nagyon 
bízunk abban, hogy rövidesen az a Volán menetrend módosítás, amire ígéretet kaptunk életbe fog lépni. Ez 
nagyban lendítene a település közlekedésén. Egyelőre bizonyos Volán átszervezés miatt 1-2 hetet csúszni 
fog.  

Szabó István alpolgármester:  Tájékoztatás és egyben figyelemfelhívás is a képviselő-testület felé, hogy aki 
a Harangok Napja rendezvényen részt tud venni és tud segíteni, az jelezze időben Takács-Sánta Ágnes 
felé. Alapvetően a vendégek fogadásában kellene segíteni. Én főzni fogok, ezért én ebben nem tudok 
segíteni.  

Dékány András képvisel ő: Összeállat a program teljes egészében?  

Kmetty Károly polgármestere:  Komoly változtatást kell csinálni, egy új lovas betegség miatt. Emiatt a lovas 
rendezvények elmaradnak. Másfél napos lesz a rendezvény. A szombati program teljes maradt. 

Szoboszlai Erzsébet élelmezésvezet ő: Tegnap nem vettem részt a megbeszélésen, de elmondanám, 
hogy a Harangok Napja rendezvényhez, minden főzéssel kapcsolatos előkészítést a konyha vállalt magára. 
Készen szolgáltatjuk az alapanyagot a szakácsnak. 

Kmetty Károly polgármester:  Köszönjük az élelmezés dolgozóinak. 

Szabó István alpolgármester:  Köszönjük a segítséget. 

Kiss László képvisel ő: Én a KSE által benyújtott fűnyíró pályázatról szeretnék beszámolni, amihez az 
önkormányzat biztosította az önrészt. Sikeres volt a pályázat megjött a pénz és a fűnyíró. 

Kmetty Károly polgármester:  Annyi kiegészítést tennék, hogy természetesen meg fogjuk vizsgálni, hogy 
hogyan tudunk adapter kiegészítőket venni ehhez a géphez. Akár söpörhetünk vele, rendezvények után 
gyorsabbá tehetné a helyszín rendbetételét, illetve hókotrónak is lehetne használni. Ennek az egésznek a 
működtetéséről egyeztettünk kell a sport egyesülettel. A gépet az Önkormányzat területén fogjuk tárolni, és 
olyan emberek fogják kezelni, akik a városüzemeltetésnek dolgoznak. Bízom benne, hogy így hosszabb 
távon tudja segíteni mind a sport, mind a település érdekeit.  

Cserepka András képvisel ő: Tegnap én nem tudtam hazaérni a rendezvényre, ezért szeretnék érdeklődni 
a kalászi vendégek vendéglátásáról. Lehet erről már valamit tudni? Kik lesznek már itt pénteken? Még az is 
elképzelhető, hogy lesz, aki nem megy haza szombat este. Ezt egyeztetjük majd velük, de az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján, erre fel kell készülnünk. Javaslom, hogy legyen felelőse annak, aki az ő ellátásukat 
irányítja, annál is inkább, mert ők mindig kitesznek magukért. Volt egy szomorú tapasztalatunk 3 éve, amikor 
a pályán történt a vendéglátás részünkről és ez nem volt túl sikeres. Ezt jó lenne elkerülnünk.  

Kiss László képvisel ő: Első lépés számunkról a hivatalos meghívó elküldése. Ígéretet kaptam Takács-
Sánta Ágnestől, hogy átküldi és én tudom ezt továbbítani. Azt követően fogunk kapni egy visszajelzést, hogy 
mennyien szándékoznak jönni, hány fő szeretne itt aludni. Ennek megfelelően fogjuk alakítani a szállást és 
az étkeztetést. Abban egyetértek Cserepka András képviselőtársammal, hogy nagy hangsúlyt kell erre 
fektetni. 

Kmetty Károly polgármester:  Annyi megjegyzésem lenne ehhez, hogy két különböző típusú rendezvényről 
és háttér lehetőségről van szó és ezt nekünk figyelembe kell venni. Ott rendelkezésre áll egy főzőkonyha így 
az ellátást lényegesen egyszerűbben tudják megszervezni, mint mi, akiknek sportpályára van megszervezve 
a rendezvény. Nem biztos, hogy a kettőt így kell összemérni. Más jellegű a rendezvény, mások a 
lehetőségek. Mivel a sportpályán lesz a rendezvény, ott lesz a sportolók és a szurkolók vendéglátása, ahol 
vacsorát kapnak. Ha megtudjuk a létszámot, akkor megpróbáljuk őket házaknál elhelyezni, hogy ne kelljen 
utaztatnunk őket egész nap. A házaknál a reggeli ilyen értelemben megoldható. Úgy gondolom, hogy nem 
szabad ugyanazt lekoppintani, ami Kalászon működik, mert ez egy más jellegű rendezvény, más 
adottságokkal. Egyebekben van-e még valakinek kérdése?  

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Én szeretném megemlíteni, hogy a tornaterem szellőztetésére pályázatot 
írtunk ki, illetve adtunk be. Erről még nem kaptunk visszajelzést. Az egyik pályázati lehetőség leírja, hogy 
amennyiben a pályázat beadása után kerül sor a munkálatok elkezdésére, nem befolyásolja azt. A másik 
nem tartalmaz erre vonatkozó információt, de mindenképpen el kell kezdeni, hogy szeptemberre elkészüljön 
a tornaterem. 12.000.000 Ft került beállításra erre a célra. Mindenképpen el kell kezdenünk, nem tudunk 
arra várni, hogy sikeres lesz-e a pályázat. Van-e kiegészíteni való? 
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Kiszely Zoltán önkormányzati iroda vezet ő: Régóta próbálkozunk ezzel a dologgal. Most végre szabályos 
pályázatot tudtunk kiírni, úgymond az internetről vett vállalkozókat hívtunk be, itt is kevés ajánlat érkezett, 
helyi vállalkozótól egyáltalán nem. Volt érvényes ajánlat és a költségvetésünkbe is belefér.  

A nyílt ülés vége.  09:50 órakor 

Zár  ülés kezdete:  10:10 órakor 

Mivel további napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 09:50 órakor 
bezárta.   

 

Kmetty Károly Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester jegyző 

 

Cserepka András 

képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 
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ŐRBOTTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENL ŐSÉGI PROGRAMJÁNAK 2015. ÉVI 
FELÜLVIZSGÁLATA 

 

„Megtanultam, hogy egy embernek 

csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, 

amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet.” 

  

 Gabriel Garcia Márquez 

Helyi Esélyegyenl őségi Program (HEP) 

Bevezetés 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi program (továbbiakban: HEP) 
elfogadásáról. Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kell felülvizsgálni. 

E szerint a helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről készített 
helyzetelemzés esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a 
helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új 
helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

A HEP helyzetelemzése és a HEP részét képező Intézkedési Terv felülvizsgálata megtörtént és e 
dokumentum azokkal a fejezetekkel, részekkel foglalkozik, ahol jelentősebb változások történtek a HEP 
2013. július 17-i elfogadása óta. Jelen módosítás az eredetileg elfogadott HEP-pel együtt érvényes. 

A település bemutatása 

Demográfiai adatok 

Kiegészítés: 

1. számú táblázat – Állandó és lakónépesség száma a z év végén 

 Állandó lakosság Lakónépesség  

2010 7053 7210 
2011 7141 7300 
2012 7200 7281 
2013 7182 7222 
2014 7205 7241 

Forrás: Vizual Regiszter   
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jelleg ű 
odavándorlás elvándorlás  egyenleg 

2008 388 184 204 
2009 261 169 92 
2010 233 147 86 
2011 211 141 70 
2012 214 156 58 
2013 157 174 -17 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  élve születések száma halálozások száma természetes 
szaporodás (f ő) 

2008 89 57 32 
2009 92 80 12 
2010 81 60 21 
2011 70 63 7 
2012 67 80 -13 
2013 50 56 -6 

 

A 2014. évi adatok tükrében megállapítható, hogy Őrbottyán állandó lakosságának csökkenése nem vált 
tendenciává. A lakosságszám 2013. évi visszaesése a természetes szaporodás és a belföldi oda-, illetve 
elvándorlás egyenlegének negatívba fordulásán is látható. Ennek okai nem ismertek, mivel a településen 
2013-ban olyan jellegű változás nem következett be, amivel egyértelműen magyarázható lenne a 
lakosságszám csökkenése. Hosszú távú következtetések csak a 2015. és a 2016. évi adatok tükrében 
vonhatók majd le. 

A Helyi Esélyegyenl őségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Felülvizsgála ta, kiegészítése, 
módosítása 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését el őíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

Kiegészítés:  

Az országgyűlés 2014. december 15-i ülésén fogadta el a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt, mely jelentős mértékben módosította a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.) A 
törvénymódosítás átalakította a jelenlegi szociális ellátórendszert, nem csak a hatáskörök tekintetében 
vezetett be változásokat, hanem az ellátási formák is jelentősen átalakultak. Az átalakítás főbb elemeit a 
szaktárca abban jelölte meg, hogy élesen elválasztásra kerülnek az állam és az önkormányzat 
segélyezéssel kapcsolatos feladatai azáltal, hogy egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök, 
módosulnak a kötelezően biztosítandó ellátások köre, illetve bővül az önkormányzatok mozgástere az 
általuk nyújtott ellátások meghatározásában, továbbá átalakul a finanszírozás rendszere is. 

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával a korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak 
ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátásába tartozik: 

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás: a korábban rendszeres szociális 

segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá). 

A már 2013-ban a járási hivatal hatáskörébe került ellátások továbbra is a járási hivatalnál igényelhetők: 

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt 
összegű, valamint a kiemelt ápolási díj), 

- időskorúak járadéka, 

- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, 

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  

A segélyezési rendszer átalakításával 2015. március 1. napjával az alábbi ellátások szűntek meg: 

- lakásfenntartási támogatás, 

- adósságkezelési szolgáltatás, 

- méltányossági ápolási díj, 

- méltányossági közgyógyellátás. 

Ezen ellátási formák helyébe lépő, Őrbottyán Város Önkormányzata által biztosított ellátás neve 2015. 
március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. 
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2015. szeptember 1-jével lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény azon rendelkezése, mely 
szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ezzel párhuzamosan 
megszűnik az óvodáztatási támogatás, melynek az volt a célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek minél korábban óvodába járhassanak és a szükséges ellátást megkaphassák. 

1.2 Az esélyegyenl őségi célcsoportokat érint ő helyi szabályozás rövid bemutatása 

Módosítás: 

Tekintettel a törvényalkotó által 2015. márciusával átalakított szociális ellátórendszer új rendelkezéseire, az 
önkormányzatoknak, így Őrbottyán város önkormányzatának is felül kell vizsgálnia a szociális ellátásokat 
szabályozó helyi önkormányzati rendeletét. Az önkormányzati rendeletek átalakítása vagy új rendelet 
megalkotása nélkül az ellátórendszer egységes működése nem biztosítható, ezért a törvényalkotó az Szt. 
134/E. §-ban előírta, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a települési támogatás 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 
rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig megalkotja. Az elfogadott helyi önkormányzati rendelet 
támogatási formái, ellátásai az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintik leginkább. 

Ezen ellátási formák helyébe lépő, az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől 
egységesen települési támogatás lesz. Az Szt. 2015. március 1-től hatályos 45. § (1) bekezdése szerint a 
képviselő-testület az Szt. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 
kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. 
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 
részére, 

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, 

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Önkormányzatunk a települési támogatás keretében 
támogatást nyújt a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. A támogatás nem családra, 
hanem háztartásra vonatkozóan állapítható meg, a jövedelmi határokat az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-ában határoztuk meg. A lakhatási támogatás 12 hónapra állapítható meg, 
mértéke havi 4 000 Forint. A lakhatási támogatás kizárólag természetben nyújtható, ami a 
közszolgáltatóknak való közvetlen utalást jelenti. A jogosultsághoz teljesíteni kell a rendezett 
lakókörnyezetre vonatkozó feltételeket is. A települési támogatás keretében a gyógyszerkiadások 
támogatása lépett a méltányossági közgyógyellátás elnevezésű ellátási forma helyébe. A támogatás 
maximum 12 hónapra állapítható meg, mértéke maximum havi 5 000 forint lehet. A támogatás kizárólag 
természetben nyújtható a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszer kiváltásához. A havi 
rendszeres gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja. Szintén a települési támogatás keretében a tartósan 
beteg nagykorú hozzátartozó ápolásának támogatása lépett a jelenlegi méltányos ápolási díj helyébe. Az 
ápolási támogatás határozatlan időre, de legfeljebb a jogosultsági feltételek fennállásig állapítható meg. Az 
ápolási támogatás mértéke úgy került megállapításra, hogy nyugdíjjogosultsági időnek számítson. Összege 
esetenként a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-ánál kevesebb, de 150%-ánál több 
nem lehet. Eseti jelleggel vagy havi rendszerességgel minimum 2, de maximum 6 hónapra állapítható meg. 
A rendkívüli települési támogatás megállapítható elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásként, továbbá intézményi gyermekétkeztetés térítési díjtámogatás céljából is. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önko rmányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

Kiegészítés: 

A 2014. október 12-i önkormányzati választás eredményeképpen újonnan felálló képviselő-testület a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdése 
figyelembevételével az alakuló ülést követően 27/2015. (II. 25.) számú határozatával új gazdasági programot 
fogadott el, mely részletesen kifejti az önkormányzat által a 2015-2019. évi ciklus során megvalósítani kívánt 
célokat, elképzeléseket.  
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A program épít az előző évek képviselő-testületeinek elfogadott gazdasági programjaira és a 2013. évben 
elfogadott vagyongazdálkodási koncepcióban megfogalmazott célkitűzésekre. Ezeket a határozatokat a 
várossá nyilvánítás, és a városiasodás feltételei szerint fejleszti tovább, kiegészítve újabb célok 
megvalósításának igényével a város lakosságában megfogalmazódott igényekkel, az élhetőbb település 
megteremtésének szándékával. A képviselő-testület 2015. május 27-i ülésén felülvizsgálta Őrbottyán Város 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját, 121/2015. (V. 27.) határozatával elfogadta annak 
módosítását. A koncepció célja továbbra is a közbiztonság fenntartása, a bűnmegelőzés erősítése, az eddig 
elért eredmények megtartása, továbbá új intézkedéseket fogalmazott meg a célok megvalósítása 
érdekében. A koncepció kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a koncepció célját minél szélesebb körű 
együttműködéssel valósítsa meg, mely együttműködés a helyi esélyegyenlőségi program végrehajtására is 
kiterjeszthető. 

Módosítás: 

A Szolgáltatástervezési koncepció elkészítése és elfogadása jelenleg van folyamatban. A koncepció a 
szociális ellátások nyújtásában, a hátrányos helyzetű családokkal, gyermekekkel kapcsolatba kerülők előtt 
van szakmai egyeztetésen, melyet követően a képviselő-testület testület dönt az elfogadásról. Az előzetes 
tervekkel ellentétben nem került elfogadásra a település köznevelési koncepciója, a munka az előzetes 
szakmai egyeztetések szintjén megakadt a közoktatásra vonatkozó jogszabályi környezet megváltozása 
miatt (KLIK lett a fenntartó), de az új gazdasági programban is megjelenő oktatási központ terve a 
köznevelési koncepció megalkotásának szükségességét indokolja. 

2.2 A helyi esélyegyenl őségi program térségi, társulási kapcsolódásainak be mutatása 

Változás: 

Őrbottyán 2013. december 31-gyel kilépett a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulásából és 2014. január 1-től önállóan (szakfeladaton) biztosítja a szociális alapellátásokat: 

- gyermekjóléti szolgáltatás, 

- családsegítés, 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- idősek nappali ellátása. 

3. A mélyszegénységben él ők és a romák helyzete, esélyegyenl ősége 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaer ő-piaci integráció 

c) közfoglalkoztatás 

Kiegészítés: 

A közfoglalkoztatottak száma 2013. november 1. és 2014. április 30. közötti időszakban növekedett meg 30 
főre, de a téli közfoglalkoztatás időtartamában 22 fő oktatáson vett részt. A 2014. évben átlagban 14 fő 
közfoglalkoztatott dolgozott az Önkormányzatnál. A felülvizsgálat elvégzésekor összesen 11 fő 
közfoglalkoztatott van az Önkormányzat alkalmazásában, akik napi 8 órában végzik munkájukat, elsősorban 
a városüzemeltetés területén látnak el feladatokat, elősegítve az önkormányzat kötelező feladatellátásának 
teljesítését. 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 

Módosítás, kiegészítés:  

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok 
közötti feladatmegosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult. A jegyzői hatáskörben lévő 
aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került, valamint a fenti időponttól nem 
állapítható meg lakásfenntartási támogatás és méltányossági közgyógyellátás, az önkormányzati segélyt 
pedig felváltotta a települési támogatás. Fentiek alapján az aktív korúak ellátására, közgyógyellátásra és 
önkormányzati segélyre vonatkozó rendelkezéseket ki kellett emelni a helyi rendeletekből. 

A részletes szabályok az 1.2 fejezetben kerültek bemutatásra. 
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e) lakhatást segít ő támogatások 

Kiegészítés: 

A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 2013. évben 43-ra emelkedett, 2014. évben pedig 37-re 
csökkent. Ezek az adatok a 2012-es évhez képest jelentős emelkedést jelentenek a jogosultsági szabályok 
változatlansága mellett, ami egyfelől azt jelenti, hogy nőtt a rászorulók száma, másfelől pedig azt, hogy a 
2012ben bevezetett rendezett lakókörnyezetnek egyre többen igyekeznek megfelelni. Önkormányzatunk 
2015. március 1-től a települési támogatás keretében lakhatási támogatás elnevezéssel nyújt támogatást. A 
részletes szabályok az 1.2 fejezetben kerülnek részletezésre. 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz val ó hozzáférés 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szemp ontjainak megjelenése 

Kiegészítés: 

2015. szeptember 1-jével lépnek hatályba a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 
előírásokról szóló miniszteri rendelet előírásai, melyeket érvényesíteni kell nem csak az intézményi 
gyermekétkeztetés, hanem a szociális étkeztetés vonatkozásában is. Ezen rendelkezések az egészséges 
táplálkozás szempontjainak erőteljes érvényesítésére irányulnak. Saját fenntartású konyhánk már jelenleg is 
e rendelet előírásainak megfelelő étkeztetést biztosít. 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenl ősége, gyermekszegénység 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői 

Módosítás: 

Gyermekek száma, életkori megoszlása    

 0 - 18 éves 0 - 3 éves 4 - 6 éves 7 - 14 éves 15 - 18 éves 

Év Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

2000 618 564 1182 118 111 229 92 86 178 272 242 514 136 125 261 

2001 615 578 1193 98 111 209 104 91 195 273 252 525 140 124 264 

2002 657 610 1267 114 113 227 105 93 198 295 275 570 143 129 272 

2003 678 619 1297 115 114 229 114 91 205 300 293 593 149 121 270 

2004 684 638 1322 128 113 241 97 115 212 310 284 594 149 126 275 

2005 688 660 1348 135 122 257 88 114 202 303 293 596 162 131 293 

2006 722 697 1419 141 144 285 101 114 215 313 296 609 167 143 310 

2007 751 759 1510 167 172 339 105 113 218 310 319 629 169 155 324 

2008 774 778 1552 183 169 352 119 120 239 306 327 633 166 162 328 

2009 784 798 1582 190 176 366 117 133 250 320 328 648 157 161 318 

2010 792 795 1587 195 169 364 126 138 264 302 333 635 169 155 324 

2011 798 799 1597 180 169 349 145 133 278 307 333 640 166 164 330 

2012 806 783 1589 172 154 326 159 132 291 308 343 651 167 154 321 

2013 796 772 1568 154 131 285 157 136 293 309 341 650 176 164 340 

2014 791 773 1564 157 117 274 140 145 285 325 348 673 169 163 332 

Forrás: Vizual Regiszter 

A 0-18 év közötti gyermekek aránya az összlakossághoz képest állandónak mondható: 22% körül 
állandósul. Csökkenés mutatkozik a 0-3 év, illetve az óvodáskorú gyermekek arányában, ugyanakkor 
emelkedik az általános iskolás korú gyermekek aránya. Ez is alátámasztja az a törekvést, melyet az 
önkormányzat egy új általános iskola, oktatási komplexum megteremtéséért kifejt. 
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Módosítás: 

16. számú táblázat – Óvodai nevelés adatai 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db  

Az óvoda telephelyeinek száma 4 

Hány településről járnak be a gyermekek 2  

Óvodai férőhelyek száma 350 

Óvodai csoportok száma 14 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6 órától 17 óráig  

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () csúsztatott nyitva tartás  

Személyi feltételek F ő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 28 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 26 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Dajka/gondozónő 14 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 

A HEP elfogadása óta eltelt időszakban az óvodai telephelyek száma 3-ról 4-re emelkedett, mivel 
átadásra került az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda új tagóvodája, a Margaréta Óvoda, melynek 
eredményeképpen az óvodai férőhelyek száma 300-ról 350-re emelkedett, a csoportok száma pedig 13-
ről 14-re. 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesít ettek száma 

Kiegészítés:  

A 2012. évhez képest 190 gyermekről 188 gyermekre, 2014. évben pedig 165 gyermekre csökkent a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek számra, vagyis a csökkenés mértéke 
12%-os. Tekintettel arra, hogy a jogosultsági feltételek nem változtak, illetve figyelembe véve a 
munkanélküliek arányát Őrbottyánban, feltételezhető, hogy a családok anyagi helyzetében pozitív változás 
állt be. 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásban részesül ők száma, aránya 

Módosítás: 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2014. január 1-től megszűnt, ezért a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló 10/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyeztük. 2014. január 1-jén 
lépett hatályba Őrbottyán Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 20/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete, mely – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény módosuló rendelkezéseink figyelembevételével – már az önkormányzati segély 
keretei között nyújtott támogatást a rászoruló gyermekek, családok számára. Természetbeni ellátásként a 
helyi rendelet lehetővé tette, hogy a gyermekek intézményi gyermekétkeztetés térítési díjához igényeljenek 
támogatást a szülők, melynek mértéke óvodai nevelésben és általános iskolai oktatásban részt vevő 
gyermek esetén a térítési díj 50% és 100% között, középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetén 0% 
és 50% között volt. Ezt a támogatási formát a jelenleg hatályos helyi rendeletünk is biztosítja. 2013. évben 4 
gyermek részére az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatának terhére 
természetben nyújtotta az ellátást, mely az intézményi (étkezési) térítési díj 75 %-nak, illetve 1 esetben 
100%-ának átvállalása formájában történt. 2014. évben – a 2013. évből áthúzódó támogatást is beleértve – 
9 gyermek részére az önkormányzat az önkormányzati segély előirányzatának terhére természetben 
nyújtotta az ellátást, mely 1 óvodás és 4 iskolás gyermek esetében az intézményi (étkezési) térítési díj 50%-
ának, 1 iskolás gyermek esetében 75 %-nak, illetve 1 óvodás és 2 iskolás gyermek esetében 100%-ának 
átvállalása formájában történt. 2013. évben a nyári szociális gyermekétkeztetésre 807 840 Ft-ot használt fel 
az önkormányzat, melynek terhére 34 fő gyermek ebédjét biztosítottuk 54 napig, míg a 2014. évben 760 320 
Ft-ot használt fel az önkormányzat, melynek terhére 32 fő gyermek ebédjét biztosítottuk 54 napig. 
Önkormányzatunk 2015. évre vonatkozóan 909 480 Ft összegű támogatást nyert el, melyből 39 gyerek 
ebédjét tervezzük biztosítani 54 napig. 
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesül ők száma, aránya 

Kiegészítés: 

2013. évben a konyhán kedvezményesen 42 861 adag készült, ebből 16 839 adag az óvodás, 26 022 adag 
az iskolás gyermekeknek. Ez a 2012. évi adatokhoz képest az óvodás gyermekek esetében emelkedést, 
míg az iskolás gyermekeknél csökkenést mutat. A kedvezményes étkezésen belül a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény alapján az óvodában 5 223 adag, az iskolában 12 200 adag készült. A 2012. 
évhez viszonyítva az óvodás gyermekeknél körülbelül 20%-os, az általános iskolában pedig 32%-os 
emelkedést jelent. 2014. évben a konyhán 108 922 adagot készítettünk, ebből az óvodás gyermekek 
részére 45 982, az iskolás gyermekek részére 62 940 adag készült. 2014. évben a konyhán 
kedvezményesen 44 224 adag készült, ebből 17 195 adag az óvodás, 27 029 adag az iskolás 
gyermekeknek. Ez a 2013. évi adatokhoz képest mind az óvodás gyermekek, mind az iskolás gyermekek 
esetében emelkedést mutat. A kedvezményes étkezésen belül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
alapján az óvodában 4958 adag, az iskolában 11 148 adag készült. A 2013. évhez viszonyítva az óvodás 
gyermekeknél körülbelül 5%-os, az általános iskolában pedig 9%-os csökkenést jelent, ami a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számának csökkenése támaszt alá. 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos hely zetű, valamint fogyatékossággal él ő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

d) gyermekjóléti alapellátás 

Kiegészítés: 

2015-ben önkormányzatunk költségvetésében fedezetet biztosított egy pszichológus foglalkoztatásra, annak 
érdekében, hogy az ilyen jellegű támogatásra szoruló gyermekek és családok ingyenesen kaphassanak 
segítséget problémáik megoldásához. 

5. A nők helyzete, esélyegyenl ősége 

5.2 A munkaer ő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segít ő szolgáltatások  

Kiegészítés: 

Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítása érdekében önkormányzatunk 2015. májusában pályázatot 
nyújtott be óvodai férőhelyek bővítésére azzal a céllal, hogy a központi óvoda épületében felszabaduló 
területen – többek között – bölcsődét alakítsunk ki. Sajnos a pályázaton nem nyertünk, a minisztériumi 
tájékoztató szerint pályázatunk a későbbiekben támogatható lehet. 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Változás: 

A 2014. október 12-i önkormányzati választásokat követően sem tapasztalható releváns változás e téren. A 
polgármesteri pozíciót továbbra is férfi tölti be, a 8 fős képviselő-testületben az előző ciklushoz hasonlóan 5 
férfi és 3 nő önkormányzati képviselő foglal helyet. A bizottságokban tevékenykedő nem képviselő jogállású 
tagok között a nők aránya jelentősen emelkedett a korábbi ciklushoz képest: a 4 bizottságban 2 férfi és 6 nő 
látja el a feladatokat. 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenl ősége 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek 
stb.) 

Kiegészítés: 

A 65. év feletti állandó lakosok száma 2013-ban 910, 2014-ben 962 fő volt, míg a 0-14 éves korú állandó 
lakosok száma 2013-ban 1228, 2014-ben 1232 fő volt. Ez azt jelenti, hogy az öregedési index 2013-ra 
68,1%-ról 74,1%-ra, míg 2014-ben 78,1%-ra nőtt. Ez két év alatt 10%-os növekedést mutat, vagyis gyors 
ütemben növekszik az időskorúk száma településünkön, ami új intézkedést kíván meg. 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
Növekszik az időskorú lakosság száma, akik 
kiszolgáltatottak pl. közbiztonsági vagy egészségügyi 
szempontból 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése, 
szolgáltatási szerződés kötése 
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10. A Helyi Esélyegyenl őségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

A 2015. évi felülvizsgálat során a HEP részét, alapját képző indikátorok frissítve lettek a rendelkezésünkre 
álló adatállományok alapján. Az aktualizált indikátorok figyelembevételével levonható következtetések a 
legtöbb esetben nem indokolták új intézkedés meghatározását, ezért ezek ebben a felülvizsgálati 
dokumentumban nem jelennek meg. 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Idősek 

A regisztrált álláskeresők körében növekedett 
az 55 éven felüliek aránya 

Az időskorúak foglalkoztatásának elősegítése, 
elsősorban a közfoglalkoztatás keretében 

Információhiány az egyedülálló idősek 
számáról, helyzetéről 

A családsegítő szolgálat közreműködésével az 
egyedül élő időskorúak feltérképezése 

Nem rendelkezünk információval arról, hogy 
milyen kulturális programokra, tudásra van 
szükségük, igényük 

Kapcsolatfelvétel a nyugdíjas klubbal, a  
hagyomány őrző csoportokkal és az 
igények felmérése, a támogató programok 
lehetőségének megvizsgálása  

Növekszik az időskorú lakosság száma, akik 
kiszolgáltatottak pl. közbiztonsági vagy 
egészségügyi szempontból 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
bevezetése, szolgáltatási szerződés kötése 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése  

Intézkedés címe: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Növekszik az időskorúak és az egyedülálló időskorúak száma, biztonságérzetük 
alacsony (népesség adatok) 

Célok -  
Általános megfogalmazás és 
rövid-, közép- és hosszútávú 
időegységekre bontásban 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése, ajánlatkérések, szerződéskötés, 
készülékek kihelyezése, azok működtetése, szükség szerint a készülékek számának 
növelése 

Résztvevők és 
felelős Családsegítő Szolgálat és Polgármesteri Hivatal, Családsegítő Szolgálat vezetője 

Partnerek Kvassay Jenő Idősek Klubja 

Határidő(k) pontokba szedve 2016. 12. 31. 

Eredményességi mutatók és 
annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), 
valamint fenntarthatósága 

Szolgáltatási szerződés megkötése, készülékek kihelyezése, igény esetén a 
készülékszám emelése 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei nincs releváns kockázati tényező 

Szükséges erőforrások az igényektől függően a tárgyévi önkormányzati költségvetésben tervezendő 



HEP felülvizsgálatának összegzése 

A HEP elkészítése óta 3 intézkedés megvalósítási határideje járt le, melyek közül egyiket sem sikerült 
maradéktalanul megvalósítani, ezért a határidők megváltoztatása vált szükségessé. Az intézkedés 
tartalma, az elérni kívánt cél továbbra is szükséges és kívánatos. 

HEP felülvizsgálat elfogadás módja  

I. Őrbottyán város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata HEP Fórum keretében 
megtörtént.  

II. Ezt követően Őrbottyán város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatával kapcsolatosan elkészült dokumentumot, az Intézkedési Tervvel együtt 2015. június 
24-i ülésén megtárgyalta és 143/2015. (VI. 24.) számú határozatával elfogadta. 

2015. június 24. 

 

 Kmetty Károly 

 polgármester 

Őrbottyán Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatában részt vettek. 

Partnerek: 

 Gállné Mezősi Szilvia Muzsay Márta 

 jegyző szakmai vezető 

 Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal Őrbottyáni Családsegítő és 

  Gyermekjóléti Szolgálat 

 Balázsné Gyenes Ildikó Balázsné Szalai Katalin 

 igazgató óvodavezető 

 Kvassay Jenő Általános Iskola Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda 

 Szoboszlai Józsefné Som Istvánné 

 élelmezésvezető védőnő 

 Őrbottyán Város Önkormányzata 

Melléklet: 

Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete 143/2015. (VI. 24.) számú határozatának kivonata 
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ŐR B O T T Y Á N  V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  
S Z O L G Á L T A T Á S T E R V E Z É S I  K O N C E P C I Ó J A  

2015. 

1. Bevezetés 

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy Magyarország törekszik arra, hogy minden 
állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Magyarország a szociális biztonságot a szociális 
intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakba: Szt.) kisebb-
nagyobb módosításokkal, de alapelveiben nem változva még ma is az intézmények és intézkedések 
rendszerének egyik alappillérét jelenti és orientációs pontot képez a szociális biztonság 
kérdéskörében. 

Az Szt. 92. § (3) bekezdése előírja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a 
településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok 
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes 
szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési 
koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a 
társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. 

Tekintettel arra, hogy 2014. január 1-től Őrbottyán szociális feladatai nem társulás keretében, hanem 
önállóan látja el, ezért a városban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó 
szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót kell készíteni. 

Az Szt. 92. § (4) bekezdése meghatározza azokat az alapvető tartalmi elemeket, melyeket a 
koncepciónak tartalmaznia kell: 

a) a lakosságszám alakulása, a korösszetétel, a szolgáltatások iránti igények, 

b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, ütemterv a szolgáltatások biztosításáról, 

c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges együttműködés 
keretei, 

d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai 
betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, 
szolgáltatások biztosításának szükségessége. 

Az Szt. meghatározza a koncepció elfogadására vonatkozó menetrendet is, mivel a 92. § (7) 
bekezdés kimondja, hogy a szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást 
megelőzően véleményezteti az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció 
végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint 
figyelembe veszi. 

Az Szt. 92. § (3) bekezdés által előírt felülvizsgálat fő szervezete a helyi szociálpolitikai kerekasztal, 
melynek létrehozását az Szt. 58/B. § (2) bekezdése írja elő. A rendelkezés szerint a 2000 fő feletti 
lakosságszámú települési önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a 
szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának 
folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy 
alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat területén szociális intézményeket működtető 
fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. 

Fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel készült jelen szolgáltatástervezési koncepció, melynek 
elkészítése során az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Szolgáltatási 
Főosztálya által 2004-ben készített módszertani segédletet használtuk. 

A koncepció tervezetének elkészítését követően a tervezetet véleményezte a helyi általános iskola, a 
helyi óvoda vezetője, továbbá a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője. Javaslataik 
beépítésre kerültek. 

A szakmai egyeztetések után a tervezet – előterjesztés formájában – Őrbottyán Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének illetékes szakbizottsága, a Humánügyi Bizottság elé került. A bizottság 2015. 
június 17-i ülésén 90/2015. (VI. 17.) számú határozatával a szolgáltatástervezési koncepciót a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. A szakbizottság álláspontjának ismeretében, véleménye 
figyelembevételével került az előterjesztés a Képviselő-testület elé.  
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A Képviselő-testület az előterjesztést 2015. június 24-i ülésén megtárgyalta és 144/2015. (VI. 24.) 
számú határozatával elfogadta. 

Az elfogadást követően az alábbi feladatok hárulnak a szolgáltatástervezési koncepció 
végrehajtásában résztvevőkre: 

- az önkormányzat biztosítja a koncepció megvalósításához szükséges feltételeket, különös tekintettel 
annak pénzügyi kihatásaira; 

- a helyi szociálpolitikai kerekasztal folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgáltatástervezési 
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulását; 

- a koncepció közzétételre kerül az önkormányzat honlapján; 

- az önkormányzat – törvényi kötelezettségének eleget téve – kétévente felülvizsgálja és aktualizálja a 
koncepciót. 

2. Elvi alapok 

2.1 Jövőkép meghatározása (vízió) 

Egy koncepció kiindulópontját jelenti a jövőkép meghatározása, melyben meghatározzuk azt, hogy 
hosszútávon hová szeretnénk eljutni. A jövőkép a szociális szolgáltatások fejlesztésének rendszerét 
jelenti, melyhez konkrét célokat és eszközöket kell rendelnünk. Őrbottyán nagyközség 2013-ban 
várossá vált, ez pedig lehetőséget adhat arra, hogy a váci járás keleti csücskében térségi szerepkört 
alapozzon meg. A térségi szerepkör azt jelenti, hogy olyan feladatokat ellátását vállalja fel a város, 
melyet a környező települések nagyságuk, gazdasági helyzetük miatt nem tudnak. E térségi szerep 
több feladatra alapozódhat, lehetőségeink és a szükségletek összevetéséből meg kell találnunk azt a 
néhány fontosabb célt, melynek megvalósításával segítséget nyújthatunk a lakosságnak. Ilyen cél 
lehet a szociális biztonság megteremtése, hiszen az idős lakosság számának növekedése, a 
munkanélküliség arányának emelkedése, a családok helyzetének romlása egyre erőteljesebb 
válaszadást kíván meg az önkormányzatoktól, hiszen a lakosság szociális biztonsága érdekében az 
önkormányzatoknak hatékony, valóban megoldást jelentő lépéseket kell tenniük. Fentiek 
figyelembevételével Őrbottyán szolgáltatástervezési koncepciójának jövőképét a következőképp 
fogalmazhatjuk meg: Önálló intézmény keretei között – amennyiben gazdaságossági szempontok ezt 
megkívánják, más településekkel való társulással -, magas szakmai színvonalon megteremteni, 
elősegíteni és megőrizni a lakosság szociális biztonságát úgy, hogy a szolgáltatások biztosítása 
önkormányzati és nem önkormányzati szereplők rendszeres és hatékony együttműködésével 
valósuljon meg. Szakmai és gazdaságossági szempontok mérlegelésével, célként tűzhető ki, hogy – 
Őrbottyán térségi szerepének erősítésével párhuzamosan – a feladatokat más településsekkel 
társulás keretein belül lássa el. 

2.2 Alapelvek 

Jelen szolgáltatástervezési koncepció Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
189/2013. (VII. 17.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjában foglaltak 
szem előtt tartásával készült és tartalmában részben átfedi azt, hiszen a gyakorlati tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különösen a nők, a mélyszegénységben 
élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és az idősek csoportjai – azok, akik 
szociális szempontból kiemelten támogatásra szorulnak. Rögzíteni szükséges néhány alapelvet, 
melyet a szociális szolgáltatások biztosítása során mind a döntéshozók, a fenntartó, mind a 
szolgáltatási feladatot nyújtó, mind pedig a szolgáltatást igénybevevő alapvetően fontosnak, 
követendőnek tart. Az önkormányzat a nyitott szociálpolitika megteremtésére és fenntartására, hiszen 
a tényleges igények felismerése, megismerése és a szolgáltatások nyújtása csak együttműködéssel, 
folyamatos kapcsolattartással, kommunikációval érhető el. Az önkormányzat nem kíván lemondani és 
természetesen nem is mondhat le a szociális biztonságért viselt felelősségéről, ugyanakkor fel kell 
ismernie azt, hogy a szolgáltatások biztosításában szerepet vállaló nonprofit, egyházi és egyéb 
szervezetekkel együttműködve, koordinálva tevékenységüket sokkal eredményesebb lehet, mint 
egyedüli szereplőként. A szociális szolgáltatásokat, ellátásokat minden rászoruló bárminemű 
hátrányos megkülönböztetés nélkül veheti igénybe. Senkit se érjen, se faji, se etnikai, nemzetiségi, 
vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság vagy más okból fakadóan hátrányos 
megkülönböztetés. Őrbottyán elutasít minden előítéletet, a szolidaritás, a méltányos és rugalmas 
bánásmód és a pozitív diszkrimináció értékei mentén az esélyegyenlőség megteremtésére törekszik. 
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A helyi szociálpolitika elsődleges feladata a védelem, amely egyaránt jelenti az egyén, a család, a köz 
és a helyi társadalom védelmét. Az önkormányzat szociálpolitikája a helyi társadalom zavartalan 
együttélését, működését szolgálja. A szociális szolgáltatások és ellátások fókuszában az ember, az 
egyén, a közösség, a család és ezen belül kiemelkedően a gyermek áll. A helyi társadalom nem 
pusztán az egy közigazgatási határon belül élők összessége, hanem egy olyan sokszínű, felnőttekből, 
gyermekekből, családokból, kisebb-nagyobb közösségekből álló szövet, melyben a magán- és a 
közérdek kettőssége mentén biztosítja az önkormányzat a helyi társadalom szereplőinek zavartalan 
együttélését. Ebben kiemelt jelentősége van az önkormányzat szociálpolitikájának, hiszen a szociális 
biztonság a zavartalan együttélés egyik alappillére.  

2.3 Értékek meghatározása  

Őrbottyán Város Önkormányzatának szociálpolitikája a szociális biztonság megteremtésére és 
folyamatos fenntartására irányul annak érdekében, hogy senki ne szenvedjen szükséget, továbbá 
azért, hogy ne fordulhasson elő az, hogy a szükséget szenvedők ellátás nélkül maradjanak. Vannak 
bizonyos értékek, amelyeknek érvényesülniük kell a helyi szociálpolitikában, illetőleg a szociális 
szolgáltatások biztosítása során. Nagyon fontos érvényesülnie a relatív biztonság igényének, mely azt 
jelenti, hogy törekedni kell arra, hogy valamilyen negatív esemény bekövetkezésekor – például 
betegség, haláleset, munkahely elvesztése – az egyén vagy a család életszínvonala lehetőség szerint 
fenntartható legyen vagy legalább is ne süllyedjen túlságosan nagy mértékben. A legtöbb esetben az 
időben nyújtott segítség megakadályozza azt, hogy egyének vagy családok a tartósan hátrányos 
helyzetbe kerüljenek. De még ennél is fontosabb a prevenció, a preventív segítségnyújtás erősítése, 
mellyel megelőzhetjük azon helyzetek kialakulását, melyek a szociális biztonság megbomlását 
eredményezik. Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások és ellátások elsősorban az utólagos 
korrekcióra koncentrálnak, a már kialakult helyzetben jelentenek támogatást. Az önkormányzat által 
nyújtott ellátás, szolgáltatás legyen egyénre szabott, hiszen így biztosítható, hogy a rászoruló a 
helyzetéhez, a szükségleteihez leginkább igazodó, valódi segítséget jelentő ellátást kapjon. Ezzel 
összefügg az előző fejezetben kifejtett nyitott szociálpolitika alapelvvel, mivel lehet, hogy az egyén 
számára legoptimálisabb támogatást nem az önkormányzattól, hanem más szociális szereplőtől, 
szervezettől kaphatja meg. Ez elősegítheti a társadalmi integráció megvalósulását is. A minőségi 
szolgáltatás, ellátás nyújtása érdekében törekedni kell arra, hogy nyitottak legyünk az innovatív 
megoldások, támogatási formák iránt, de figyelemmel kell lennünk a hatékonyság elvének 
érvényesítésére is, hiszen az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrások végesek. Ennek okán az 
önkormányzatnak az erőforrások racionális, hatékony felhasználásával kell hatásos, tényleges 
segítséget nyújtania a szociálisan rászorultak számára. 

2.4 Szolgáltatásszervezési koncepció célja 

A szolgáltatástervezési koncepció célja az, hogy meghatározza azokat az alapelveket, irányokat és 
célokat, melyeket az önkormányzat a szociális szolgáltatások és ellátások biztosítása során érvényre 
kíván juttatni a szociális biztonság megteremtése érdekében. A koncepció célja továbbá az, hogy az 
önkormányzat egyéb koncepcióival – különös tekintettel a helyi esélyegyenlőségi programra és a 
közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióra – összhangban olyan alapdokumentum készüljön, mely 
a döntéshozók és a szociális szféra szereplői számára képet nyújt a település ellátási 
kötelezettségének helyzetéről, feltárja a jelenlegi rendszer hiányosságait, meghatározza a 
szolgáltatások fejlesztésének irányait és feladatait az önkormányzat szabályozási hatáskörében, az 
ellátási kötelezettség szintjén és az intézményi szinteken. 

2.5 Szolgáltatásszervezési koncepció feladata 

A szolgáltatástervezési koncepció feladata a fenti célok függvényében az, hogy rávilágítson a jelenlegi 
szociális ellátórendszer hiányosságaira, kijelölve egyúttal a szociális biztonság megteremtésének és 
fenntartásának főbb irányait. A már elfogadott koncepciókkal együtt kellő információt nyújt a 
döntéshozók számára bizonyos fejlesztési koncepciók, tervek, programok szükségességéről, irányt 
mutat azok kidolgozására.  

2.6 Célterületek 

Több olyan célterület, téma jelölhető meg, melyek közvetlenül vagy közvetve beavatkozási 
lehetőséget jelentenek az Önkormányzat számára a szolgáltatások fejlesztése során. Az egyik 
elsődleges célterület a szociális szolgáltatások és ellátások működésének helyi szabályozásának 
kialakítása, mely egy település esetében a szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendelet 
megalkotását és alkalmazását jelenti.  
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Olyan szabályozás kialakítására kell törekedni, mely az alapelveknek és megfogalmazott értékeknek 
megfelelő, minden szociális jellegű ellátás és juttatás kritériumait, jellemzőit tartalmazza. Szükséges, 
hogy a szabályozás alkalmazható legyen, valódi segítséget jelentsen a támogatásra, szolgáltatásra 
szorulók számára. A szabályozási keret kialakítása a magasabb szintű jogszabályok mentén, az 
Önkormányzat költségvetési lehetőségeinek figyelembevételével történhet, arra törekedve, hogy a 
költségvetési források folyamatos bővítésével a célcsoportok köre is bővüljön. Ilyen célterület továbbá 
a jelenlegi struktúra felülvizsgálata, fejlesztése, azoknak a lehetőségeknek az áttekintése, amelyek 
által a szociális ellátások biztonságosabban, gazdaságosabban, magasabb színvonalon biztosíthatók 
a rászorulók számára (önálló intézmény kialakítása, integráció közeli településekkel, stb.) E célterület 
kapcsán foglalkozni kell a szakmai és intézményi feltételekkel is, elsősorban az infrastrukturális 
ellátottság vonatkozásában. Megkerülhetetlen célterület a humán és pénzügyi erőforrások fejlesztése 
a szociális szolgáltatásokban, vagyis annak vizsgálata, hogy a célok megvalósításához a meglévő 
erőforrásokon felül milyen külső lehetőségekkel rendelkezik az önkormányzat. Törekedni kell arra, 
hogy minél több pályázati lehetőséggel tudjunk élni ezen a területen, fel kell kutatni és szélesíteni kell 
az adományozók körét, együttműködést kell kiépíteni alapítványokkal, melyek valamilyen formában 
támogatni tudják a szociális szolgáltatások fejlesztését. Célterületként jelenik meg a település 
intézményeivel, civil szervezeteivel, a lakossággal való együttműködés feltételrendszerének, 
lehetőségének felülvizsgálata, a kapcsolattartók megjelölése, hiszen a társadalom aktív részvétele 
nélkül egy szociális háló kiépítése és működtetése nagyon nehéz. Fontos egy olyan kommunikációs 
csatorna kialakítása, mely nem csak egy adott probléma kapcsán, kampányjelleggel él, hanem 
folyamatosan lehetőséget jelent a problémák becsatornázására, az együttműködés biztosítására. 

2.7 Célcsoportok 

A szolgáltatástervezési koncepció célcsoportjait elsősorban a helyi esélyegyenlőségi programban is 
meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – mélyszegénységben élők, romák, 
gyermekek, nők, idősek és fogyatékossággal élők. Ezen belül kiemelten kell figyelni az egyedülálló 
időskorúakra, hogy szükség esetén segítséget nyújtsunk az alapvető megélhetési, gondozási 
körülmények biztosításában. Nagy jelentőséggel bír a fogyatékossággal élők helyzete is, mivel róluk 
igen kevés információval rendelkezünk. A gyermekek vonatkozásában különösen fontos a 
többgyermekes családok, a valamilyen okból veszélyeztetett gyermekek segítése, a gyermekét 
egyedül nevelő szülők támogatása annak érdekében, hogy megerősíthessék a szülői 
gondoskodáshoz, a család funkciójához szükséges feltételeket, hogy a krízishelyzetben hatékony 
támogatást kaphassanak, és így a gyermekek minden esélyt megkapjanak arra, hogy felnőtt életüket 
hátrányos megkülönböztetés nélkül kezdhessék. Általánosságban célcsoportnak kell tekinteni minden 
olyan személyt, családot Őrbottyánban, aki szükséget szenved. 

3. Helyzetkép 

3.1 A település helyzetét bemutató általános adatok  

Őrbottyán Város Közép-Magyarországon, Pest megyében, a Váci járásban, a budapesti agglomeráció 
külső gyűrűjében, a fővárostól észak-keleti irányban mintegy 30 km-re, a Nyugati Cserháthoz tartozó 
Gödöllői-dombság vonulatában helyezkedik el. Területnagysága 2737 hektár, népsűrűsége 259,079 
fő/km2. Őrbottyán forgalmát alapvetően két hálózati szerepet játszó mellékút bonyolítja le, nem csak a 
főváros, hanem más központok felé, valamint a településen belül is. Az autóbusz közlekedés döntő 
részben a hálózati kapcsolatot biztosító országos közúthálózaton biztosított. A buszok járatsűrűsége 
kielégítő, és jól csatlakozik a vonatközlekedéshez. A Budapest-Vácrátót-Vác egyvágányú villamosított 
vasútvonal zónásított közlekedése óránként, csúcsidőben félóránként biztosítja a környező városok, 
illetve Budapest elérhetőségét. Helyi buszjárat jelenleg nem működik. A KSH 2011. évi népszámlálási 
adatai szerint településünk 2622 lakásából 1950 lakás összkomfortos, 538 pedig komfortos. A 
félkomfortos lakások száma mindössze 58, vagyis az össz-lakásállománynak alig 2,21%-a, a komfort 
nélküli lakások aránya pedig 2,36%-os (62 lakás). Szükség- és egyéb lakásszám 16. Az adatok 
alapján azt mondhatjuk, hogy az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma nagyon 
alacsony, a probléma nem releváns. A település területe 2738 hektár, melynek zártan beépített részén 
kívüli szórvány lakóhelynek tekinthető a Kvassay telep. Tanyák, puszták, külterületi lakott helyek nem 
jellemzők. Minden lakás ellátott árammal, gáz a település nagy részén be van vezetve, amennyiben 
nincs, annak anyagi okai vannak. A KSH adataiból kivehető, hogy a település nagy hányada 
csatornázott. A városban telepek, szegregátumok kialakulása nem figyelhető meg. Önkormányzatunk 
a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja az egészségügyi alapszolgáltatásokat. Két önálló, 
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi praxisa kielégíti a lakossági igényeket, 
mindenki hozzáfér az ellátáshoz. A gyermekek ellátását egy gyermekorvos és két védőnő biztosítja. 
Fogászati alapellátás tekintetében szintén egy praxist alkot a település.  
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A városban egy gyógyszertár működik. Településünkön sem önkormányzati fenntartású, sem más 
fenntartásában lévő szakellátó intézmény nem működik, ilyen szolgáltatásokat a környező városokban 
vesz igénybe a lakosság. Őrbottyán az óvodai nevelés feladatait társulás keretében látja el, az 
Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda 4 különálló épületben (1 központi, 2 tagóvoda, 1 telephely) 
működik, bölcsődei ellátás jelenleg nincsen a településen. Az intézmény szinte a teljes 
gyermeklétszámot fogadni tudja. A közoktatási feladatokat a már állami fenntartásban lévő – de az 
önkormányzat által működtetett Kvassay Jenő Általános Iskola látja el, mely már egyre nehezebben 
tudja a növekvő gyermeklétszám miatti igényeket kielégíteni. Településünkön szakközépiskola vagy 
gimnázium nem működik, a gyermekek egy része Vácra, másik részük Budapestre, Gödöllőre jár 
középfokú iskolába. A városban a katolikus egyháznak, a református egyháznak, illetve a baptista 
egyháznak is van gyülekezete, legjelentősebb hagyománya az evangélikus vallásnak van 
Őrbottyánban. Őrbottyánban egy közművelődési intézmény működik, könyvtárral. A szabadidő 
eltöltésére a sportlétesítmények állnak a lakosság rendelkezésére, közösségi színtérrel a település 
nem rendelkezik. Városunk a Váci Rendőrkapitánysághoz tartozik, az őrbottyáni rendőrőrs pedig 
térségi feladatot lát el, 2013-től már csak 6 település tartozik az irányítása alá: Őrbottyán, Csomád, 
Vácrátót, Váchartyán, Kisnémedi, Püspökszilágy. A feladatok ellátása során együttműködik az 
önkormányzat közterület-felügyelőjével, továbbá a településen működő Polgárőr Egyesülettel. A 
település növekvő népességéhez képest a munkahelyek számának gyarapodása mindig 
mérsékeltebb maradt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági válság ellenére is alig emelkedett (3,5 %-
ról 4,68 %-ra). Ennek oka a magas vállalkozói aktivitás is. 1000 lakosra 2010-ben 128 vállalkozás 
jutott. Az érték folyamatosan növekszik, a regisztrált vállalkozások száma igen intenzíven gyarapodott 
az utóbbi évtizedben. 

3.2 Demográfiai adatok 

A város demográfiai adatait bemutató táblázatból jól látható, hogy Őrbottyán állandó lakossága (és 
lakónépessége is) 2000 óta folyamatosan emelkedett. 2013. év volt az első olyan esztendő, amikor a 
lakosság száma kis mértékben csökkent. A csökkenés nem számottevő és a 2014. évi statisztikai 
adatok szerint nem tendenciózus jellegű, mivel az állandó lakosság száma ismételten emelkedett. 

 Állandó lakosság Lakónépesség 

 Férfi Nő Együtt Férfi Nő Együtt 

2014 3575 3630 7205 3599 3642 7241 

2013 3570 3612 7182 3598 3624 7222 

2012 3576 3624 7200 3630 3651 7281 

2011 3539 3602 7141 3622 3678 7300 

2010 3478 3575 7053 3553 3657 7210 

2009 3417 3515 6932 3480 3595 7075 

2008 3354 3451 6805 3420 3530 6950 

2007 3224 3339 6563 3285 3415 6700 

2006 3096 3190 6286 3121 3255 6376 

2005 2960 3060 6020 2964 3081 6045 

2004 2893 2979 5872 2872 2994 5866 

2003 2806 2868 5674 2843 2941 5784 

2002 2686 2780 5466 2730 2852 5582 

2001 2520 2644 5164 2366 2524 4890 

2000 2474 2555 5029 2563 2633 5196 

Az állandó lakosság nemenkénti és korcsoportonkénti bontása megmutatja azt, hogy a 0-6 év közötti 
korosztály létszáma csökkent folyamatosan és jelentős mértékben, ami egyfelől azt jelentheti, hogy 
csökkent a gyermekvállalási kedv Őrbottyánban, másfelől azt, hogy városunk kevésbé vonzó település 
a kisgyermekes családok számára. 
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 0-6 éves 7-14 éves 15-18 éves 19-100 éves 

 Férfi Nő Együtt Férfi Nő Együtt Férfi Nő Együtt Férfi Nő Együtt 

2014 297 262 559 325 348 673 169 163 332 2784 2857 5641 

2013 311 267 578 309 341 650 176 164 340 2774 2840 5614 

2012 331 286 617 308 343 651 167 154 321 2770 2741 5511 

2011 325 302 627 307 333 640 166 164 330 2741 2703 5444 

2010 321 307 628 302 333 635 169 155 324 2686 2780 5466 

2009 307 309 616 320 328 648 157 161 318 2633 2717 5350 

 

Az élveszületések száma folyamatos csökkenést mutat, a halálozások számának alakulásából 
következtetés nem vonható le. A házasságkötések száma nagyjából állandó az évek során 

  Élveszületések 
száma 

Halálozások 
száma 

Házasságkötések 
száma 

2013 50 56 20 

2012 67 80 26 

2011 70 63 22 

2010 81 60 20 

A lakosság család állapot szerinti megoszlása azt mutatja, hogy csökkent a házasságban élők száma, 
míg az egyedülállók száma folyamatos emelkedést mutat. Az özvegyek között körülbelül ötször akkora 
a nők aránya, jó részük valószínűsíthetően az idősebb korosztályba tartozik, így nagyobb arányú az 
egyedül élő, idős nők aránya, akik fokozottabban szorulhatnak támogatásra. 

Családi állapot megoszlása 

  Hajadon, nőtlen Házas Özvegy Elvált Nem ismert 

  Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

2014 1733 1442 3175 1440 1438 2878 77 382 459 281 352 633 43 16 59 

2013 1717 1432 3149 1459 1445 2904 74 372 446 277 344 621 42 19 61 

2012 1714 1434 3148 1469 1454 2923 75 379 454 276 336 612 41 21 62 

2011 1675 1411 3086 1466 1460 2926 75 386 461 277 324 601 45 21 66 

2010 1628 1381 3009 1461 1474 2935 70 384 454 275 316 591 43 20 63 

 

Az öregedési index azt mutatja, hogy Őrbottyán lakossága folyamatosan öregszik, sajnos a 2010-ben 
induló folyamat tendenciózusnak tekinthető. Ennek következtében egyre nagyobb felelősség hárul az 
Önkormányzatra abban a tekintetben, hogy a rászoruló időskorúak ellátására, anyagi, mentális, 
kulturális stb. támogatására fokozott figyelmet fordítson. 

  65 év feletti 
állandó lakosok 
száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 545 929 58,7% 

2008 711 1224 58,1% 

2009 738 1264 58,4% 

2010 791 1263 62,6% 

2011 819 1267 64,6% 

2012 863 1268 68,1% 

2013 910 1228 74,1% 

2014 962 1232 78,1% 
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3.3 Foglalkoztatottság helyzete, jövedelmi viszonyo k 

A fővárostól való távolsága kedvez a foglalkoztatottságnak. A teljes lakosság mintegy 40 %-át teszik ki 
a foglalkoztatottak. A munkanélküliség folyamatosan alacsony maradt, Budapest és Gödöllő 
közelsége miatt a munkanélküliség az országos átlagtól alacsonyabb. A lakók saját tulajdonú 
ingatlanokban laknak, s mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet végeznek. 

év 

15-64 év közötti lakónépesség (f ő) nyilvántartott álláskeres ők száma (f ő) 

nő férfi összesen n ő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 2464 2501 4965 62 2,5% 57 2,3% 119 2,4% 

2009 2481 2532 5013 89 3,6% 89 3,5% 178 3,6% 

2010 2509 2578 5087 109 4,3% 97 3,8% 206 4,0% 

2011 2527 2629 5156 107 4,2% 106 4,0% 213 4,1% 

2012 2509 2606 5115 121 4,8% 102 3,9% 223 4,4% 

2013 2476 2578 5054 85 3,4% 81 3,1% 166 3,3% 

2014 2467 2544 5011 77 3,1% 77 3,0% 154 3,1% 

A nyilvántartott álláskeresők száma folyamatosan csökken, ugyanakkor a nem regisztrált 
munkanélküliekről adatokkal nem rendelkezünk. Az álláskeresők mintegy harmada alap-, majdnem 
kétharmada pedig középfokú végzettséggel rendelkezik. A diplomások aránya az álláskeresők között 
csekély, a tartósan munka nélkül lévők között pedig lényegében elhanyagolható. 

Őrbottyán Város Önkormányzata a 2009. január 1-jétől életbe lépett szabályozásnak megfelelően, a 
foglalkoztatottság szempontjából hátrányos helyzetű munkaképes személyek részére megszervezi a 
közfoglalkoztatást. A közfoglalkoztatottak számát a Regionális Munkaügyi Központtal egyeztetve 
határozzuk meg. Ez a létszám átlagosan évente 14 fő közfoglalkoztatottat jelent. Az elmúlt évekhez 
viszonyítva nőtt az igény a munkaképes korú, munkanélküli lakosság körében a közfoglalkoztatásban 
való részvétel iránt. Sajnos az önkormányzatnak nem áll módjában az igényeket teljes körűen 
kielégíteni, tekintettel arra, hogy plusz saját költségvetési forrást nem tudunk rá teremteni. 

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban  
és egyéb járandóságban részesül ők 

15-64 év közötti 
lakónépesség 

  Férfi Nő Összesen  

2013 691 910 1601 5054 

2012 697 911 1608 5115 

2011 706 914 1620 5156 

2010 672 879 1551 5087 

 

A nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők aránya az aktív korú 
lakossághoz viszonyítva kb. 30%-os. 

3.4 A szociális ellátások jellemz ői a településen, aktuális adatok 

3.4.1 Az ellátási kötelezettség jelenlegi állapota 

Az Szt. 86. § (1) és (2) bekezdése alapján a személyes gondoskodást jelentő ellátások közül biztosítja 
az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést és az idősek nappali ellátását. Őrbottyán 
jelenleg nem lát el önként vállalt szociális szolgáltatásokat, de a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
keretében célként jelölte meg a bölcsődei ellátás biztosítását. Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást 
és a családsegítést jelenleg szakfeladaton, önálló szakmai egységek útján látja el az Önkormányzat. 
Az étkeztetést a gyermekétkeztetési feladatokat ellátó saját konyhán keresztül biztosítjuk, magas 
színvonalon, az igénybevevők elégedettek az étkezés minőségével. A házi segítségnyújtás és a 
családsegítés feladatait, a gyermekjóléti szolgáltatással együtt a jogszabályoknak megfelelő 
végzettséggel rendelkező szakmai vezető és közalkalmazottak látják el. Idősek nappali ellátását 
szerződéses feladatellátás kereteiben nyújtjuk, de jelenleg nincs igénybevevő.  
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3.4.2 Pénzbeli ellátások 

A pénzbeli ellátásokban részesülők számának meghatározása a jogszabályváltozások (hatáskörök 
megváltozása, ellátás formájának megváltozása) miatt nem eredményez olyan adatokat, mely 
lehetővé tenné érdemi következtetések levonását. Mindazonáltal azt jelzik, hogy a szociális ellátásra 
jogosultak számában, arányában jelentős mértékű változás nem következett be, sem negatív, sem 
pozitív irányban. 

Jegyzői (majd járási hivatal) hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátások: 

  

Rendszeres 
szociális 
segély (évi 
átlag fő) 

Időskorúak 
járadéka (évi 
átlag fő) 

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás (havi 
átlag fő) 

Ápolási díj 
(évi átlag 
fő) 

Lakásfenntartási 
támogatás 

2014 9 n. a. 31 n. a. 37 

2013 6 4 37 34 43 

2012 8 4 39 24 41 

2011 12 4 30 21 31 

2010 5 2 - 22 21 

 

Önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások: 

 

  
Méltányos 
ápolási díj 

Átmeneti 
segély 
(önk. segély) 
(esetszám) 

Rendkívüli 
gyv. 
támogatás 

Temetési segély 

2014 14 62 - 6 

2013 11 64 159 9 

2012 7 61 194 18 

2011 5 106 125 6 

2010 4 97 94 4 

3.4.3 Természetben nyújtott szociális ellátások 

A képviselő-testület a szociális gondoskodásról helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásakor fontos célnak tekintette azt, hogy a nyújtott ellátás, támogatás minél célzottabban, a 
lehető leghatékonyabb módon jusson el az arra rászorulóknak. Ennek érdekében az önkormányzat 
által nyújtott segély természetbeni juttatásként is adható, amennyibe a döntéshozók ezt a formát 
megfelelőbbnek tartják. Leggyakrabban tüzelőt (tűzifa) vásárol az önkormányzat, továbbá Erzsébet 
utalvány formájában biztosítja a támogatást. Természetbeni ellátási formaként jelenik meg a helyi 
rendeletben a gyermekétkeztetés térítési díjának kifizetése, mellyel azon családoknak kíván segíteni 
az önkormányzat, akik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény törvényi feltételei alól valamilyen 
oknál fogva kiestek, de mégis segítségre szorulnak. Természetben nyújtott ellátásnak minősül a 
köztemetés is, melyet a törvényi szabályozás figyelembevételével nyújt az önkormányzat. A 
köztemetések számában nem figyelhető meg növekvő vagy csökkenő tendencia: 2009. évben 1 fő, 
2010. évben 5 fő, 2011. évben 2 fő, 2012. évben 6 fő, 2013. évben 4 fő, míg 2014-ben 4 fő esetében 
volt szükség a közköltségen történő eltemettetésre. A szociális ellátórendszer 2015. évi változásaival 
összefüggésben az Önkormányzat helyi rendelete alapján – a méltányossági közgyógyellátás helyett 
– természetben járul hozzá a rászorulók gyógyszerkiadásainak viseléséhez. A támogatást a 
társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszer kiváltásához lehet igénybe venni, a havi 
rendszeres gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja. A szociális törvény 2015. évi változásai miatt 
az adósságkezelési szolgáltatás helyett települési támogatás formájában nyújtható támogatás a 
lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. Jelenleg 
önkormányzatunk ilyen támogatási formát nem nyújt, de a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez hozzájárul. A helyi rendeletünk alapján megállapítható támogatás természetben 
nyújtható, közvetlenül a közmű szolgáltatók felé utalja a támogatás összegét az Önkormányzat.  
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3.4.4 Szociális szolgáltatások  

Az önkormányzat jelenleg az Szt. szerinti kötelezően biztosítandó szociális alapszolgáltatásokat 2014. 
január 1-től önállóan, önkormányzati szakfeladatként biztosítja: 

a) Étkeztetés: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkezést azon 
szociális rászorult számára, aki átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotú 
vagy fogyatékossággal élő vagy pszichiátriai beteg vagy hajléktalan. 

A szociális étkeztetést jelenleg 18 fő veszi igénybe, az igénybevevők neme és korösszetétele az 
alábbiak szerint alakult a 2014. évben: 

  0-39 40-59 60-69 70-79 80-89 90 felett Összesen 

Nő 2 3 3 1 2 1 12 

Férfi 0 4 2 1 1 0 8 

Összesen 2 7 5 2 3 1 20 
Az étkeztetés az önkormányzat saját konyháján keresztül történik, az igénybe vevők mind a 
mennyiséggel, mind pedig a minőséggel elégedettek. Amennyiben a rászoruló egészségi állapota 
megkívánja, az önkormányzat biztosítja a házhozszállítás lehetőségét is. 

b) Házi segítségnyújtás: 

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A városban a szolgáltatást 
igénybe vevők száma és összetétele az alábbiak szerint alakult a 2014. évi statisztikai adatok szerint: 

  0-39 40-59 60-69 70-79 80-89 90 felett Összesen 

Nő 0 1 1 2 2 1 7 

Férfi 0 1 0 2 2 0 5 

Összesen 0 2 1 4 4 1 12 
 

c) Családsegítés: 

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat a vonatkozó ágazati jogszabályok által előírt szakmai 
létszámmal működik, a munkatársak rendelkeznek a tevékenység ellátásához szükséges 
képzettséggel, ezen felül nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, személyes kompetenciájuk, 
helyismeretük nagyban emeli a munka szakmai színvonalát. A gyermekjóléti szolgálat által nyújtott 
szolgáltatásban 2013. évben az 1606 fő 0-17 éves korosztály közül alapellátás kereteiben 30 gyermek 
részesült, a védelembe vett gyermekek száma 3 fő, míg a kezelt problémák száma 55 volt. A 
családsegítés szolgálathoz a 7141 fős lakosságból 2013. évben 413-an fordultak, 2014-ben a 
szolgálatnál 627 régi kliens fordult meg, az új kliensek száma meghaladta a 400 főt. 

d) Idősek nappali ellátása: 

Őrbottyánban nappali ellátást nyújtó intézmény nem működik, feladatellátási szerződés keretei között 
látjuk el ezt a feladatot, jelenleg nincs igénybevevő. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. 
december 31-ig működött településünkön, az idősödő lakosságra tekintettel törekszünk arra, hogy a 
szolgáltatást ismét nyújtani tudjuk az arra rászorulóknak. Településünk speciális alapellátási 
szolgáltatásokat (támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, utcai szociális munka) nem lát el, 
továbbá szakosított ellátási formákat sem biztosít az önkormányzat. A támogató szolgálat 
vonatkozásában Vác városához tartozunk. 

4. Feladatok, fejlesztési irányok a szolgáltatások biztosításának egyes szintjein 

A koncepció ezen fejezetében a meghatározott vízió, jövőkép megvalósításához kapcsolódó 
feladatokat kívánjuk bemutatni, megpróbálva átfogni a különböző végrehajtási szinteket és az egyes 
szintekre lebontani a feladatokat.  
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4.1 Az önkormányzat szabályozási hatáskörében 

Egy új intézmény létrehozása átgondolt és előkészített lépés kell, hogy legyen. Számos szempontot, 
tényezőt kell figyelembe venni, mérlegelni, a jogszabályokat éppúgy, mint a város teherbíró 
képességét, a személyi feltételeket, a fenntarthatóság, a működőképesség aspektusait. Az új önálló 
intézmény megalapítása a vonatkozó jogszabályok, törvények és rendeletek mentén történik. A 
Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet 
alapíthat. A költségvetési szerv létrehozásának feltételeiről az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezik, továbbá részletszabályokat tartalmaz az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet is. Egy 
önálló költségvetési szerv létrejötte a szociális szolgáltatások vonatkozásában egy újfajta struktúrát 
hoz létre, mely új szabályozási feladatokat jelentene a fenntartó önkormányzat számára. A 
szabályozási feladatkör keretében újra kell szabályozni azon önkormányzati rendeleteket, melyek a 
szociális szolgáltatások igénybevételét tartalmazzák, tovább azon rendeleteket is, mely az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályaival vannak összefüggésben. A személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet kötelező előírásai alapján az intézménynek rendelkeznie kell többek 
között: 

- működési engedéllyel, 

- alapító okirattal, 

- szervezeti és működési szabályzattal, 

- szakmai programmal, 

- iratkezelési szabályzattal, 

- anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzattal és a 

- műszaki ellátást érintő szabályzatokkal. 

A személyi feltételek kialakítása az ágazati jogszabályok mentén történik, melynek természetesen 
költségvetési vonatkozása is van, hiszen a munkavállalók bérének fedezetét az önkormányzat 
költségvetésének terhére kell biztosítani. A személyi feltételek megteremtése során a legfontosabb 
teendő az intézményvezető kiválasztása, mely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 83/A. §-a értelmében a képviselő-testület hatásköre. A pályázati kiírás előkészítése a 
Polgármesteri Hivatal szabályozási feladatai közé sorolható. Ahhoz, hogy az új intézmény a 
jogszabályban előírt szakmai feltételeket teljesítve működhessen az önkormányzatnak, mint 
fenntartónak az infrastruktúrát is meg kell teremtenie. Ez esetükben nem pusztán a munkavégzéshez 
szükséges eszközök beszerzését jelenti, hanem az intézmény elhelyezését szolgáló épület felújítását 
is. Meg kell azt is vizsgálni, hogy az intézmény elhelyezése beilleszthető-e a település egészét érintő 
infrastrukturális átalakításába, melynek célja az lenne, hogy Őrbottyán szerkezeti adottságait 
figyelembe véve a közintézmények a lakosság – legalább nagy része számára – minél egyszerűbben 
elérhetők legyenek. Az önkormányzatnak tehát fenntartói minőségében gondoskodnia kell az új 
intézmény jogi, pénzügyi, szakmai, személyi és infrastrukturális alapfeltételeinek megteremtéséről. 
Különös tekintettel a fent már említett Áht-ra, mely kimondja, hogy költségvetési szerv akkor 
alapítható, ha a közfeladat alaptevékenységként való ellátása ekként biztosítható, a működéséhez 
szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető és a költségvetési szerv 
működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Az új intézmény működéséhez 
természetesen új működési engedély megszerzése szükséges, mely eljárást az önkormányzatnak, 
mint fenntartónak kell kezdeményeznie a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztályán. Az intézmény kialakítása fokozott együttműködést igényel a Polgármesteri Hivatal, a 
Képviselő-testület, a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalban helyet foglaló szervezetek és személyek 
részéről. A nem önkormányzati szereplők részvételét az együttműködésben, az ellátások 
biztosításában az új intézményen keresztül szeretnénk megvalósítani, melynek jól körülhatárolt, de a 
gyakorlatban alkalmazható szabályozási keretet kell kialakítani. 

4.2 Önkormányzati ellátási szint ű feladatok 

Jelenleg önkormányzatunk az Szt. által kötelezően ellátandó szolgáltatásokat nyújtja a 2.4 pontban 
kifejtettek szerint. 
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A szolgáltatások igénybevételének feltételeit, az eljárási szabályokat önkormányzati rendelet 
tartalmazza. Az egyes ellátások körében nagymértékű szabálymódosításra nincsen szükség, a 
szükségleteket és az önkormányzat teherbíró képességét egyaránt figyelembevevő feltételrendszer 
jelenleg megfelelő, a gyakorlati tapasztalatok alapján kisebb kiegészítések javíthatnak az ellátás 
biztosításának színvonalán. Az önkormányzatnál dolgozó munkatársak és az ellátásra esetlegesen 
rászoruló lakosokkal kapcsolatba kerülő személyek, pl. háziorvosok folyamatosan figyelik a 
jogszabályok alkalmazása során megjelenő esetleges problémákat és jelzik amennyiben módosítási 
szükség áll fenn. A házi segítségnyújtásnál megfontolandó a közérdekű önkéntes tevékenység 
végzésének bevezetése, mivel sok esetben szakmai képzettséget nem igénylő munkával is segíteni 
lehetne a rászorulók problémáim. Természetesen ebben a kérdéskörben kiemelt jelentősége van a 
bizalmi faktornak, hiszen többnyire egyedül élő, idős, beteg emberekről beszélünk, akiknek a 
szolgáltatás igénybevételéhez a gondozót be kell engednie a házába, a privát szférájába. Pályázati 
lehetőségek tükrében fejlesztési irányként határozható meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
kiépítése az idősek és a fogyatékkal élők számára. A gyermekjóléti szolgáltatások területén 
egyértelmű igény jelenik meg a pszichológus által nyújtott támogatásra. A családsegítés tekintetében 
ki kell alakítani azokat a szolgáltatásokat, amelyek a munkaerő-piaci reintegrációt, illetve a 
munkajövedelemhez jutást elősegítik, mivel ma a legnagyobb problémát a családok számára a 
munkahely elvesztése, illetve a munkába való visszakerülés jelenti. Az idősek nappali ellátására 
jelenleg nincs igénylő, de az új intézmény létrehozásával – mely feltételezi a megfelelő épület 
biztosítását is – már kialakítható egy a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a szükségleteket kielégítő 
ellátási hely. A tényleges ellátási formáról az Önkormányzat a jelenlegi feladatellátási szerződés 
alapján nyújtott ellátás értékelését követően, a szakmai és a gazdaságossági szempontok 
mérlegelésével fog dönteni. Egyéb, speciális ellátási formák nyújtására önálló intézményt nem 
szükséges létrehozni, elegendő az, hogy a kapott szakmai, emberi és anyagi támogatás révén 
elősegítsük a speciális ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásának igénybevételét.  

4.3 Intézményi szint ű feladatok 

Az új intézmény vezetőjére jelentős feladat hárul az intézmény alapfeladatát jelentő szociális 
szolgáltatások színvonalas működtetésében. Az önkormányzat által biztosított kiindulási keretek 
között folyamatosan azon kell dolgoznia, hogy a működéshez szükséges személyi állomány magasan 
képzett legyen. Az intézmény költségvetésének tervezésekor kiemelt figyelmet kell arra fordítania, 
hogy az ágazati információs, adatszolgáltatási rendszer működtetéséhez szükséges elengedhetetlen 
technikai feltételek biztosítva legyenek. A szakmaiság érdekében szupervíziós lehetőséget kell 
biztosítani az intézmény szakmai munkát végző dolgozói számára. Szintén az intézményvezető 
felelőssége az intézmény jogszabályoknak megfelelő működéséhez kötelezően előírt 
alapdokumentumok elkészítése: szakmai program, iratkezelési szabályzat, anyaggazdálkodási, leltár 
és selejtezési szabályzat, műszaki ellátást érintő szabályzatok. Mivel az önkormányzat céljai között az 
is szerepel, hogy olyan szolgáltatásokat is nyújtson a lakosság számára, melyek törvény szerint nem 
kötelezőek, ezért a szolgáltatások iránti igényeket fel kell mérni. Szükségletfelmérés kell, hogy 
megelőzze a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetését (helyi esélyegyenlőségi programban 
megfogalmazottakkal összhangban). Az egyes célcsoportok vonatkozásában is felméréseket kell 
végezni (pl. hajléktalanok), így egy szociális térkép kidolgozása elengedhetetlen, mely a helyi 
esélyegyenlőségi program végrehajtásában is kiemelt fontosságú. Szakmai előkészítést igényel a 
kapcsolattartási ügyelet vagy a helyettes szülői hálózat kialakítása, feltételeinek megteremtése, 
továbbá a munkaerő-piaci reintegrációt elősegítő technikák alkalmazása (pl. csoportfoglalkozások). 
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatások biztosításának célja Őrbottyán lakossága szociális 
biztonságának megteremtése és fenntartása, az intézményvezető hangsúlyos szerepet játszik abban, 
hogy az igénybe vehető szolgáltatásokat a lakosság megismerhesse. Az intézményvezető feladata 
elkészíteni egy intézményt bemutató, annak alapadatait, tevékenységét tartalmazó ismertetőt. 
Elengedhetetlen, hogy az egyes szolgáltatásokról, az igénybevételhez kapcsolódó főbb eljárási 
szabályokról a lakosság széles körben, érthető nyelvezeten tájékoztatást kaphasson. Ezt az ismertetőt 
el kell helyezni az önkormányzat honlapján. Szintén kiemelt feladata az intézmény vezetőjének, hogy 
rendszeres és hatékony együttműködést építsen ki a szociális ellátórendszerben vagy annak 
határterületén dolgozó, tevékenykedő szervezetekkel, személyekkel. 
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4.4 Közrem űködők az előkészítés, a végrehajtás és az ellen őrzés szakaszaiban 

A koncepcióban meghatározott cél megvalósításának előkészítésében a legnagyobb szerep az 
Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalt vezető jegyzőre és az Őrbottyáni Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat szakmai vezetőjére hárul, hiszen az ő feladatuk az intézmény létrehozásához szükséges 
képviselő-testületi döntés szakmai és jogi megalapozása. A Pest Megyei Kormányhivatallal való 
egyeztetések lefolytatása elengedhetetlen a működési engedély megszerzésével összefüggésben. Az 
intézmény létrehozásával összefüggő költségvetési kihatások megtervezése a szakmai vezető és az 
Önkormányzat gazdasági vezetőjének felelőssége, a végső döntést a képviselő-testület hozza meg a 
szükséges költségvetési fedezet biztosításával. Az új intézmény vezetésére kiválasztott 
intézményvezető feladata az intézmény szakmai irányítása, melynek során az önkormányzat által 
ellátott szociális feladatok ellátását, a különböző koncepciókban megfogalmazott alapelvek mentén 
végrehajtandó helyi szociálpolitika mind erőteljesebb és szakmaiabb képviseletét kell megvalósítania. 
A koncepcióban megfogalmazott cél megvalósítása, működtetése és annak ellenőrzése az 
önkormányzat illetékes szakbizottsága, a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző és a szakmai 
vezető/intézményvezető együttműködését igényli. 

4.5 A koncepcióban foglaltak végrehajtásától várt e redmények 

A szolgáltatástervezési koncepció megalkotásával keretet adunk azon alapelvek érvényesülésének, 
melyek a helyi szociálpolitika alapjait jelentik. A koncepcióban megfogalmazott cél megvalósításával 
átláthatóbbá, egységesebbé válhat a szociális szolgáltatások nyújtásának rendszere. A szükségletek 
és a költségek kiszámíthatóbbak, tervezhetőbbek lesznek, erőteljesebben jelenhet meg az ágazat 
szolgáltatás- és minőségfejlesztése. Egységesebb arculat építhető a szociális szolgáltatások köré, 
mely a kommunikációs tevékenységre is pozitív hatást gyakorolna. Könnyebbé válna a különböző 
érdekek becsatornázása, egyeztetése és beépítése az önkormányzat döntéshozatali 
mechanizmusába. Önálló intézményként a helyi szociálpolitika fenntartói és társadalmi megítélése 
növekedne, ismertebbé és elismertebbé válna az általuk végzett szakmai munka. Nem utolsósorban 
Őrbottyán számára – a városi rang elnyerését követően – előrelépési lehetőséget jelentene a 
térségben betöltött szerepének növelésére. 

 


